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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to illustrate the conception of creativity. Observation and inter-

view illustrate teachers´ views of the concept, as well as the use there of. Classes in ensemble 

and aestethics have been observed. The reason for choosing these two classes is to give the 

investigator the oppurtunity to observe several students at the same time and it also makes 

possible for the investigator to observe several instrumentalists´ use of their instruments. In-

terviews have been conducted with teachers in the observed classes. They have defined and 

shared their views on the conception of creativity and have also explained how it is practically 

used. 

The result shows that the teachers´ definition of the conception differs depending on the 

context in which it is used. The teachers mediateted mainly two forms of creativity. One is the 

notion that creativity is the interpretation of music, that creativity lies in the expression. The 

other focuses on the training of creating music, improvising, and composing. The answers in 

the interviews show that the teachers don´t make a distinction between the two. 

Furthermore, the way the teachers perceive the development of creativity differs. Some 

say that creativity emerges only when the student has developed certain skills, whereas others 

claim that creativity is present in different forms throughout the learning process. One per-

spective explains that everything one does when it comes to music develops ones creativity, 

whilst an other claims that one can focus only on training one´s creativity. Teachers who pref-

ered the former perspective claimed that performing music, irrespective of musical level, in-

volves interpretation. 

The observations show that when it comes to creativity teachers give students more free-

dom the further they´ve reached in their musical development. This has little to with students 

musical products but depends on how far they´ve reached musically. 
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INLEDNING 

 

Kreativitet är viktigt. Det har jag fått för mig i alla fall. Jag vet inte exakt var påståendet 

kommer ifrån, men jag försöker att förhålla mig kreativt när det gäller mitt eget musicerande. 

Vid framförande av låtar som någon annan tidigare framfört händer det att jag hamnar i ett 

dilemma angående hur nära originalet jag kan ligga och ändå säga att jag gör något eget av 

den. Hur långt ifrån kan man vara och ändå kalla det samma låt? Hur mycket av utsmyck-

ningarna hör till låten och hur mycket hör till personen som framför den? Personligen ger det 

mig mer att anstränga mig för att kunna göra något eget av det jag ska framföra. Det känns 

mer utvecklande att försöka komma på något eget jämfört med att efterlikna en redan gjord 

version. Min åsikt är att man måste göra någonting av det man spelar/gör annars blir det en-

formigt och monotont både för en själv och för andra, ett påstående som inte bara gäller för 

musik.  

I de pedagogiska situationer jag hamnat i har jag också funderat över hur jag och de elever 

jag ska undervisa ska förhålla oss till olika material? Är det meningen att man ska ligga så 

nära originalet om möjligt? Det skulle medföra att det är lättare att avgöra om man spelar rätt 

eller fel. Jag är medveten om att alla inte finner tillfredställelse i samma saker som jag gör. 

Vissa eftersträvar i sina framförande att hamna så nära originalversionen som möjlig. Det har 

märkts i några situationer att elever finner tillfredsställelse i att lyckas låta som sina idoler. 

Det är inget fel med att vilja efterlikna en ljudande förebild. Dock tycker jag personligen inte 

om att jämföras med versioner som hörts tidigare. Om jag skulle vilja höra en låt på ett visst 

sätt så kan jag skaffa mig en inspelning på den, men att i livesammanhang låta exakt likadant 

varje gång tycker jag inte blir intressant, även om det kan vara imponerande. När jag lyssnar 

på musik live är inte mitt huvudsakliga mål att få höra en musiker sträva efter att låta som 

någon annan, jag vill höra de som framför låten just nu. Det är ju det som är det intressanta 

med musik – att få göra sitt eget. Men hur ser det ut i skolan idag? Handlar det bara om att 

klara av att spela välkända låtar tillsammans? Kommer man någon gång fram till en punkt där 

det blir något eget? Skolans mål kanske inte är att nå den punkten. Elever kanske klarar sig 

med bra med att bara klara av den rent praktiska spelmässiga delen? Biten som inte bara 

handlar om att kunna spela något – där det personliga kommer fram, faller utanför vad jag 

menar med praktiskt spelmässig. 
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BAKGRUND OCH SYFTE 

 

Utgångspunkter 

 

Att definiera begreppet kreativitet visar sig vara svårt. Att vara kreativ – att skapa, var den 

första och för mig självklara synonymen och den har jag klarat mig ganska långt på, hittills. 

När jag sen började fundera på vad det innebär att vara kreativ så tog det inte lång stund innan 

frågan ”vad kan räknas som kreativt?” dök upp och något senare dök även ”finns det egentli-

gen något som kan räknas som kreativt?” upp. Från början tänkte jag mig att kreativitet borde 

innebära att göra något nytt. Men att göra något nytt, hur ofta händer det när det gäller musik? 

Kreativitet är ett ord som ofta dyker upp i samband med musik och ofta har jag hört lovord 

över kreativa elever så fort ett instrument klingar. Dock har jag ibland funderat över dessa 

lovord. Det kan vara imponerande att lyssna på när en elev återger ett klassiskt stycke på ett 

för mig bra sätt eller när en ensemble spelar upp en välkänd poplåt på aktningsvärt manér. 

Egentligen handlar det ju i båda fallen om återskapande av redan gjord musik och vad räknas 

egentligen som kreativt? Man kan ju säga att musiken bara fanns där den stunden den spela-

des och i det just då skapades den ju, men var det något nytt? För stunden – ja, men ändå har 

det utförts tidigare. Då kanske det istället är i tolkningar av musik som kreativiteten ligger? 

När en elev återger ett stycke exakt som det står, alla notvärden är rätt, har jag hört människor 

bli imponerade över elevens musikaliska kunskap, med all rätt. När eleven spelat samma 

stycke tusen gånger till och får med all artikulation, dynamik och gör dragningar på alla de 

rätta ställena, är det då kreativt? Eller är det när eleven vet precis ”hur det ska låta”, men gör 

tvärtemot och tolkar musiken på sitt eget vis? Handlar det om att kreativiteten uppkommer när 

det finns inlevelse? För att göra en jämförelse: sällan har jag hört talas om kreativitet när ele-

ver läser upp en text från ett papper, även om alla ord är rätt och eleven inte stakar sig kallas 

det sällan kreativt. Men säg att eleven läser med inlevelse och gör texten på papperet levande, 

handlar det då om kreativitet? Eller är det när eleven lärt sig texten eller musikstycket utantill 

och dessa återges med inlevelse som kreativiteten föds? Att något är memorerat och kommer 

inifrån ger en större känsla av innerlighet och att vara personligt. En tolkning är att bara den 

som skrev texten är kreativ, men är det endast vid nyskapande som människan är kreativ?  

Jag försöker med denna inledning inte att förmedla en definition av begreppet kreativitet, 

snarare få läsaren att reflektera över hur pass komplicerat begreppet är att tolka. 
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Definition av begreppet kreativitet 

 

”Begreppet kreativitet har en tendens att flyta ut och bli lika ogripbart som livet självt” (Sun-

din 1995, s 123). När tolkningarna av ett begrepp spretar så mycket som när det talas om krea-

tivitet, kan det vara bra att ha en tolkning att utgå ifrån. Nationalencyklopedins definition är: 

kreativitet (bildning till lat. cre’o "skapa", "frambringa"), förmåga till nyskapande, till frigö-

relse från etablerade perspektiv. 

Varför kreativitet? 

 

Några olika forskare har reflekterat över kreativitetens potentiella roll för människan. Vygots-

kij (1995) anser att det är skapande och kreativitet som driver mänskligheten framåt. Fantasin 

utgör grunden för varje kreativ aktivitet och möjliggör människans skapande. Det är den krea-

tiva aktiviteten som gör människan till en varelse som skapar sin framtid och förändrar sin 

nutid – en framtidsinriktad varelse. Bengt Molander (1996) är inne på samma spår och anser 

att det är den skapande verksamheten som driver oss framåt, med hjälp våra egna frågeställ-

ningar och mål. Rob Barnes är konstnär och undervisar i pedagogik, och menar att när männi-

skan ägnar sig åt kreativa aktiviteter innebär det att denne konfronteras med de känslor indi-

viden har för saker och ting (Barnes 1994), vilket pekar mer åt att utforska människans inre än 

att, som de tidigare påståendena pekar mot, att driva mänskligheten framåt. Musikpedagogen 

Nils Hansen intar en inlärningssyn på kreativitet och anser att kreativitet borde ha en chans att 

inta en central ställning inom musikundervisningen. Unga människors skapande potential kan, 

enligt Hansen, vidareutvecklas och stimuleras, genom arbete med musik skulle deras mång-

skiftande uttrycksbehov kunna kanaliseras och kunskapstillväxten avledas ur den egna aktivi-

teten (inlärning på kreativ väg) (Reimers 1977, s 153). 

 

Kreativitet i skolan 

 

Kreativitet har för mig och antagligen de flesta människor en positiv laddning. Att vara krea-

tiv är en positiv egenskap, tänk exempelvis på hur ofta ordet dyker upp i platsannonser och 

liknande. Dock kan det vara så att ordet kreativitet kan medföra vissa negativa associationer 
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särskilt inom skolan beroende på de oförutsedda moment arbete med kreativitet innebär samt 

att detta arbete kan vara svårt att planera. Sundin skriver: ”Att kreativitet ofta blir bara ord i 

skolsammanhang har förmodligen att göra med det oförutsägbara och tidskrävande. Det går 

fortare på kort sikt att bara rikta in sig på prestationer och rätta svar” (Sundin 1995, s 123). 

Dock är det så att kreativitet förutom de anledningar som nämnts tidigare är viktigt för elever 

och fyller en viktig funktion. ”Glädje nämns ofta i samband med kreativa handlingar” (Sundin 

1995, s 123). Påståendet kan kopplas till skapande och att ha möjlighet till att uttrycka något 

personligt, glädjen kan finnas i att hämta något från det egna känslolivet. 

En annan sak som kan medföra viss negativ klang, i alla fall inom skolvärlden, kan vara 

att kreativa processer ofta är svåra att värdera. Enligt Nilsson (2002) förefaller det rimligt att 

anta att oförutsägbara och tillfälliga händelser kan spela en viktig roll i skapande och kreativa 

processer. Musicerande, musikskapande och improvisation inkluderar sällan händelser som är 

entydigt iakttagbara, mätbara och möjliga att kontrollera (s 68). Just osäkerhetsmomentet kan 

medföra problem i en skola där bestämda mål skall uppnås. 

Nilssons teoretiska ramverk sammanfattas med att han skriver att ”musikaliskt lärande har 

kopplats samman direkt med perception, skapande, möjligheter och tillfälligheter där musik, 

improvisation, spontanitet, skapande och kreativitet är förbundna med varandra. [...] I ett ut-

rymme för musikaliska möjligheter uppstår erbjudanden om musikaliska aktiviteter antas, 

omformas eller förkastas. Musikalitet betraktas som ett förhållningssätt till att skapa, återska-

pa och att uppleva musik” (Nilsson 2002, s 77). 

 

Kreativitet i läroplaner 

 

Vid genomläsning av Lpf 94 hittar man orden skapande och kreativitet i kapitlet som behand-

lar skolans mål och riktlinjer. Skapande och kreativitet finner läsaren där under rubriken 

”Kunskap och lärande” och hör till de uppnåendemål som ställts upp. I Lpf 94 står det att 

efter eleven slutfört ett gymnasieprogram eller gymnasial vuxenutbildning skall kunna hämta 

stimulans ur estetiskt skapande och kulturella upplevelser. 

I Skollagen ges vissa indikationer på att skapande och kreativitet skall ingå i elevernas ut-

bildning då det där står att skolan skall främja elevers olika anlag. I Skollagen (enligt en hän-

visning i SOU1992:94 till proposition 1990/91:18, s 29) tas fyra olika anlag upp – de intellek-

tuella, de teoretiska, de praktiska och de konstnärliga. Alla dessa anlag måste enligt skollagen 

få utvecklas allsidigt (SOU 1992:94, s 60). I dagens diskussion gällande konstnärlighet och 
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estetik finner man ett nära samband mellan konstnärliga anlag och skapande och kreativitet, 

och då passar Skollagen väl att reflekteras över. 

För att få förtydligande av de nya läroplanerna bör man läsa igenom Läroplanskommitténs 

betänkande – Skola för bildning (SOU 1992:94). Anledningen till att skapande och kreativitet 

tas upp i relativt liten grad i själva läroplanerna kan förklaras i betänkandet av läroplanerna 

där Läroplanskommittén skriver att främjandet av kreativitet inte skall uppfattas som att sko-

lan skall utveckla en särskild förmåga hos eleverna. I stället skall kreativitet ses som en di-

mension av kunskapande. Läroplanskommittén påstår att allt kunskapande är meningsskapan-

de och omfattar både återskapande och nyskapande. Det framgår av betänkandet att kreativitet 

handlar om att se saker på ett nytt sätt, att hitta nya infallsvinklar på gamla tankefigurer. Ge-

nom att skapa utrymme för okonventionella tankar och handlingar främjas kreativiteten i sko-

lan. Läroplanskommittén anser att kreativitet är en viktig aspekt av kunskapsutvecklingen då 

den kräver fantasi och vidare en förmåga till ovanliga associationer (SOU 1992:94).  

En ytterligare förklaring till varför kreativitet tas upp i relativt liten grad i läroplanerna 

finns i Ingrid Carlgrens (SOU 1992:94) kommentarer till Läroplanskommitténs betänkande. 

Där ställer hon frågan om kreativitet är en kunskapsform som borde lyftas fram mer. Carl-

grens eget svar är att kreativitet skall behandlas som en aspekt av kunskap snarare än som en 

särskild slags kunskap. Carlgren hävdar att alla kunskaper skall kunna bedömas ur en kreativi-

tetsaspekt (SOU 1992:94).  

 

Parallell med flexibilitet 

 

Under arbetets gång kom jag att upptäcka att jag under mina observationer vid vissa situatio-

ner hade svårt att avgöra om det jag observerade handlade om kreativitet eller flexibilitet. När 

elever eller lärare exempelvis under en lektion säger att ”vi gör så här istället” vad innebär 

det? Är det kreativitet, flexibilitet eller mer ett exempel på elevens initiativförmåga? Detta 

hände några gånger och en slutsats kan bli att även om elever är kreativa så visas det inte all-

tid. Vad gäller definitionen av flexibilitet står det i Bonniers Lexikon att flexibel (lat. flexibi-

lis), böjlig, anpassbar. När det gått upp för mig att orden kreativ och flexibel rör sig ganska 

nära varandra började jag fundera på vilket av orden som ingick i det andra men har bestämt 

mig för att hålla kreativitet som utgångsordet då det är det som undersökningen handlar om. 

Reimers (1977) tar i sin definition hjälp av flexibilitet för att beskriva kreativitet. ”1) Kreativi-
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tet har med flexibilitet, sensivitet, produktivitet och ett aktivt sökande efter varierande (ofta 

oväntade och oförutsedda) lösningar att göra” (s 10).  

Vygotskij (1995) anser att det är nödvändigt att ständigt vidga barnets erfarenheter för att 

skapa en tillräckligt stadig grund för dess skapande verksamhet. Ju mer ett barn har sett hört 

och upplevt, ju mer det vet och har tillägnat sig, ju större mängd verklighetselement det besit-

ter i sin erfarenhet, desto betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi vid i övrigt lika 

förutsättningar (s 20). Med fantasi avser Vygotskij en vetenskaplig syn (i motsats till ett mer 

vardagligt synsätt) på begreppet som gör det till grunden för varje kreativ aktivitet inom alla 

kulturens områden och möjliggör det konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet. 

Därmed är allt som skapats av mänsklig hand en produkt av den mänskliga fantasin. I Vy-

gotskijs värld handlar kreativa aktiviteter om att knyta ihop de erfarenheter människan gjort 

och med dessa skapa nya ”bilder”. 

 

Skillnader mellan kön 

 

Vesterlund (2001) tittar bl.a. i sin avhandling på skillnader i musikskapande mellan tjejer och 

killar. Där visar det sig att genusskillnader framför allt tar sig uttryck när det gäller tilltron på 

den egna förmågan och de resultat som produceras (s 164). I Vesterlunds avhandling anser sig 

kvinnorna ha mindre kunskaper om att hantera teknologin som används i studien och medan 

männen tycker sig ha svårt med skapande inom en särskild genre anser kvinnorna att de upp-

gifter som skulle göras var svåra överlag (s 164). Dessutom kommer det i Vesterlunds av-

handling fram att kvinnor kan känna ambivalens, tvivel och oro för sin kreativa förmåga, vil-

ket hon härleder till restriktiva traditioner som begränsat kvinnors möjlighet för skapande 

verksamhet (Citron i Vesterlund 2001, s 214). Vesterlund fann samtidigt att de intervjuade 

drog sig för att antyda skillnader mellan könen (Vesterlund 2001, s 213). En annan sak Ves-

terlund märkte, var att de flesta inte vill påstå att det finns skillnad beroende på kön. Det kan 

enligt henne ha med att det är ett känsligt område att göra och folk drar sig för att antyda 

skillnader mellan könen (2001). 

Även Folkestad belyser skillnader i skapandet av musik mellan killar och tjejer, men i 

hans avhandling handlar det mer om skillnader i tillvägagångssättet. Killarna i Folkestads 

studie arbetade först med trummor och rytmer, för att sedan bygga på med ackord och melodi 

medan tjejerna gjorde tvärtom, först melodi, sedan ackord och därefter trummor. En annan 

skillnad i Folkestads avhandling är att killarna producerade fler stycken än tjejerna och killar-
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na testade mer ofärdiga idéer medan tjejerna oftare arbetade igenom sina idéer för att sedan 

använda dem som delar i sina stycken. Han poängterar dock att denna kvantitetsskillnad inte 

är särskilt stor och dessutom anser han att det inte har någon betydelse om man använder ett 

perspektiv där musikaliskt skapande är en konstform (Folkestad 1996, s 186-187). 

Folkestad (s 80) presenterar en studie av Bjurström & Wennhall från 1991 där tusen per-

soner mellan 16-25 år intervjuades om sina musikintressen. I undersökningen kom det fram 

att 20 % av både killar och tjejer spelade ett instrument, samtidigt som dubbelt så många tjejer 

(20 %) jämfört med killar (10 %) sjöng regelbundet.  

Med anledning av de skillnader som Vesterlund och Folkestad påvisat gällande tro på de 

egna kunskaperna och sättet killar och tjejer skapar på samt med tanke på skillnader i regel-

bundet utövande kan det vara intressant att titta på om det kreativa uttrycket skiljer sig mellan 

killar och tjejer. 

 

Swanwicks och Tillmans utvecklingsmodell 

 

Swanwick och Tillman presenterar en utvecklingsspiral bestående av åtta steg, vilken tagits 

fram efter en fyraårig studie av barns musikskapande. De åtta stegen beskriver en utveckling 

från de första där barnet utforskar och experimenterar med musikinstrument utan större kon-

troll över musikalisk form till att vandra mot ett personligt uttryck och senare använda sig av 

konventionella element. Därefter går barnet vidare mot allt mer avancerade mönster och for-

mer.  
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Swanwicks och Tillmans utvecklingsspiral (Swanwick 1988, s 76). 

 

Swanwicks och Tillmans modell är relaterad till ålder och går från noll till femton år och upp-

åt. Swanwick (1988) delar in de åtta stegen två och två i fyra kategorier som benämns maste-

ry, imitation, imaginative play och meta-cognition. I utvecklingsspiralen finns mastery längst 

ner och meta-cognition längst upp. Meta-cognition är enligt Swanwick en term som används 

för att sätta ord på processen av att bli medveten om och att kunna uttrycka tankar om våra 

egna tankeprocesser. Swanwick använder dock termen i en lite mer begränsad form då han 

formulerar uttrycket som en indikation på självmedvetande om processen om tanke och käns-

la i responsvärde (value-response) till musik (Swanwick 1988, s 74). Man behöver inte köpa 

utvecklingsspiralen rakt av, men om man tittar på de fyra stegen och översätter dem ungefär 

till att eleven först måste behärska ett instrument (hantera), därefter imitera på det andra steget 

och först på det tredje steget finns någon form av improvisatoriskt moment, skulle det kunna 

vara intressant att se om kreativitet finns med i de högsta eller redan i de lägsta stegen i denna 

utvecklingsspiral eller om kreativitet är en konstant företeelse i den musikaliska utvecklingen. 

Utvecklingsspiralen pekar mot att eleven till en början måste ägna sig åt återskapande av mu-

sik för att sedan kanske hitta något eget i återskapandet. Jag har svårt för att lika entydigt an-

passa de olika stegen till en viss ålder som Swanwick och Tillman gjort. Om en person oavsett 

ålder skulle börja spela ett instrument så skulle jag kunna tänka mig att man går igenom samt-

liga steg, men beroende på förkunskaper kan människor avancera olika snabbt genom spira-

len. Om en person redan behärskar ett instrument antar jag att man vid inlärning av ett nytt 

avancerar än fortare genom spiralen på grund av att man då redan tagit till sig kunskaper och 

erfarenheter som kan nyttjas vid inlärningen av det nya. 
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Folkestad (1996) tar i sin avhandling upp en tolkning av Swanwick och Tillmans utveck-

lingsmodell där han påstår att istället för att de åtta stegen ses som en utvecklingskedja utgör 

kvalitativt olika sätt att skapa musik, existerande parallellt i de flesta åldrar (s 84). En annan 

tolkning Folkestad gör är att stegen kan ses som delar av en helhet istället för att dyka upp i en 

utvecklingskedja. De mer avancerade stegen berikar snarare än ersätter de tidigare stadierna. 

Hans Keller klagar i samtal med Swanwick (1988) över att skalor och övningar har för-

stört för ett flertal musikstuderande då de mekaniskt rör sina fingrar över sina instrument utan 

att lyssna, utan glädje i ljudet eller det uttryckets syfte. Varje student har olika behov vid olika 

tillfällen i sin utveckling, och dessa behov kan identifieras med hjälp av Swanwicks utveck-

lingsspiral och vi kan med hjälp av den påminna oss själva om vad musik egentligen handlar 

om (s 85). 

De elever som intervjuas i Vesterlunds studie anser att förkunskaper har betydelse för de-

ras komponerande. Särskilt bristande kunskaper i pianospel upplevs som ett minus och de 

studerande menade att de då inte kunde spela in de idéer de hade och ville genomföra, samti-

digt som de som hade pianokunskaper hade lättare för att komma fram till användbara idéer 

(2001 s 161). Detta kan betyda att vissa färdigheter krävs för att elever ska kunna ge uttryck 

för kreativitet och att eleverna måste ta sig en bit upp i Swanwicks och Tillmans utvecklings-

spiral för att kunna förmedla sin kreativitet. 

 

Fyra generella kunskapsformer 

 

Jag har funnit paralleller mellan de fyra uttryck från Swanwicks utvecklingsspiral jag valt att 

använda och de kunskapsformer som används i SOU 1992:94. De kunskapsformer som an-

vänds i SOU 1992:94 är färdigheter, fakta, förståelse och förtrogenhet. I Den nationella ut-

värderingen av grundskolan (Skolverket 1993) förklaras färdigheter som den kunskapsform 

som direkt hänger samman med det musikaliska utövandet och utgörs av sång, spel på instru-

ment eller dans och rörelse. Det innebär, enligt utvärderingen, att färdigheter kan förbindas 

med moment som praktiskt musicerande och musikskapande och dessa erfarenhetsbaserade 

moment kan ses som grundläggande kunskaper i musik. Färdigheter i musik ses också som 

basen för utvecklingen av teoretiska och faktainriktade kunskaper i musik (ibid, s 111). Prak-

tiskt musicerande förutsätter enligt utvärderingen vissa faktakunskaper om sångrösten och 

instrumenten med deras musikaliska uttrycksmedel (s 112). Att praktiskt musicerande förut-

sätter faktakunskaper och den tidigare meningen om färdigheter som bas för utveckling av 
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faktakunskaper indikerar en utveckling som kan liknas vid en spiral, även om kunskapsfor-

merna inte uttalat skall ses som en utveckling utan mer som att de förutsätter varandra. Fakta-

kunskaper handlar också om musikteori, musikhistoria, musikaliska traditioner mm (s 112).  

 

Förståelseinriktad kunskap i musik kan innebära olika former av personligt tolkande av musik. 
Förståelse och tolkning av musik kan ses som en form av meningsskapande och processartad kun-
skap som kan utvecklas genom analyser och reflektioner över musikens uttryck och innebörd, text-
innehållet i en sång, den musikaliska formen och stiluttrycket, det sammanhang musiken framförs i 
eller den funktion som musiken har. (Skolverket 1993, s 112)  

 

Tolkande kan i det här fallet betyda utläsa snarare än att musikaliskt gestalta musik. Det första 

jag kommer att tänka på i det här citatet är reflekterande över musiklyssning. Det står inte 

uttalat att tolkningen skall ske verbalt, men det indikeras när en fras som ”analyser och reflek-

tioner över musikens uttryck och innebörd” används. I samma stycke står också att förståelse-

kunskaper handlar om att ”tänka musik”, kan det innebära att tolkningen sker musikaliskt? Att 

kunna spela en melodi med en känsla – glatt, sorgset mm skulle enligt mig påvisa förståelse-

kunskap i musik. Och att kunna uttrycka något musikaliskt anknyter till vad som i utvärde-

ringen nämns om förtrogenhetskunskap. Enligt Skolverket handlar förtrogenhetskunskapen 

om att kunna använda både praktiska och teoretiska kunskaper för att kommunicera med mu-

sik. Den musikaliska förtrogenheten med musik kan utvecklas genom det egna skapandet. 

Personliga musikaliska uppfattningar, idéer och tankar kan vara möjliga att förverkliga i ett 

kreativt och kunskapande arbete med musik (s 112). När en elev uttrycker eller förmedlar en 

känsla då den spelar anser jag att det kan betraktas som att kommunicera med musik och för 

att kunna förmedla något anser jag att man måste kunna skapa något – vara kreativ. 

I Den nationella utvärderingen av grundskolan presenteras fyra kunskapsbegrepp (som 

inte skall förväxlas med kunskapsformerna) vilka är musicerande, musiklyssnande, musik-

kunnande och musikskapande. Med musikskapande menas mer producerande och kreativt 

förhållningssätt till ett musikaliskt material. Kreativt arbete med musik menar man kan förut-

sätta kunskaper i spelteknik, improvisationsteknik, elementära kunskaper i komposition eller 

arbete med musikdator (s 111).  
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 Färdighet Fakta Förståelse Förtrogenhet 

Musikskapande Bygga musik; ljud och 

musikskapande, impro-

visationsteknik kompo-

sitionsteknik fria rörel-

ser och dans 

Musikens byggstenar; 

melodi, ackord rytm, 

puls, dynamik, klang-

färg, sound, modalitet 

Musikaliskt tänkande; musi-

kens form o struktur, ut-

trycksformer/uttryckssätt, 

kompositionsform 

Eget musikaliskt skapande, 

förverkligande av egna 

musikaliska tankar och 

visioner, egen musikprofile-

ring 

Översikt av musikämnets kunskapsstruktur SOU 1992:94 s 410. Endast kunskapsbegreppet musikskapande syns här. 

 

Det finns i SOU 1992:94 en Översikt av musikämnets kunskapsstruktur (s 410) och om man 

tittar på kunskapsbegreppet musikskapande så kan jag se likheter mellan färdighet, fakta och 

förståelsestegen och Swanwick och Tillmans två första steg: mastery och imitation. I musik-

skapandets förtrogenhetssteg finns kriterier vilka kan jämställas med Swanwicks och Tillmans 

sista två steg imaginative play och meta-cognition. Kriterierna som tas upp är: ”eget musika-

liskt skapande, förverkligande av egna musikaliska tankar och visioner, egen musikprofile-

ring”. En intressant anmärkning som kan göras är att det först i detta steg står eget musikaliskt 

skapande, vilket kan indikera att skapandet i de andra stegen i översikten inte är eget utan 

styrt av läraren. Men i vilket fall uppstår kreativiteten? Är det när man skapar efter egna vi-

sioner och uttrycksbehov? För att få en ännu klarare bild av vad det egentligen står föreslår 

jag att man tittar på hur motsatsen ser ut – att skapa efter andras visioner och uttrycksbehov 

eller förverkliga någon annans musikaliska tankar och idéer. Det skulle kunna handla om att 

man skapar efter lärarens musikaliska tankar och idéer. I texten om förståelsesteget står: ”mu-

sikaliskt tänkande; musikens form o struktur, uttrycksformer/uttryckssätt, kompositionsform”. 

Färdighets- och faktastegen kan som jag ser det (något provocerande) ses som lite av klipp- 

och klistramoment. Min personliga tolkning är att kriterierna som tas upp handlar om skapan-

de inom givna ramar, medan det i förståelsesteget börjar närma sig någon form av eget ut-

tryck. 

 

Problemområde 

 

Kreativitet har setts som en bidragande faktor till människans utveckling och en faktor som 

gör oss till framtidsinriktade varelser. Dock kan svårigheten att bedöma kreativitet och det 

tidskrävande i arbetet med kreativitet inom skolan leda till att sådant arbete inte prioriteras 

trots att kreativitet nämns i både kursplaner och läroplaner. Kan kreativitet istället finnas med 

i moment som inte i första hand handlar om att skapa nytt, exempelvis i återskapan-
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de/reproduktion av musik? Finns det möjlighet att i skolan kunna (eller överhuvudtaget) bilda 

i kreativitet? Är det då produkten som bedöms eller kan målet vara att efter en process komma 

fram till ett kreativt förhållningssätt? Vissa skillnader beroende på kön har också upptäckts, 

skillnaderna handlar mest om självförtroende och arbetssätt och det skulle vara intressant att 

gå vidare med att undersöka skillnader i kreativt uttryck mellan killar och tjejer. Mitt intresse 

av ämnet handlar mest om ensemblespel i de senare skolåren. På grundval av dessa frågeställ-

ningar har följande syfte formulerats: 

Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att belysa lärares syn på och användning av begrep-

pet/företeelsen kreativitet. Utgångspunkten är ensembleämnet och estetisk verksamhet på 

gymnasiet. 

 

Avgränsning 

 

Jag har valt att endast intervjua lärare angående deras syn på kreativitet. Jag har i detta arbete 

valt bort att intervjua elever även om det skulle ge en klarare bild att få även deras syn på be-

greppet. För att få mindre information att bearbeta har jag valt att titta på två skolämnen som 

jag anser vara närbesläktade och där jämförelser mellan dem kan göras.  



 15 

METOD 

 

Som metod valdes intervju och observation.  

I resultatet ingår intervjuer med lärare från två olika gymnasieskolor. Kontakt med de 

båda skolorna hade jag då jag tidigare gjort VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) på de båda 

under olika perioder. Tanken från början var att jag skulle göra observationer på båda skolor-

na, men på grund av tidsbrist och diverse omständigheter gjordes endast observationer på en 

skola. 

Den första kontakten inför studien togs via telefon och därefter via e-post (bilaga 1) med 

en av de lärare på skola 1 som jag under min VFU haft mest kontakt med och via honom fick 

jag kontakt med de lärare som senare intervjuades. Av de lärare jag intervjuat på skolan som 

observerades hade jag endast träffat Ludvig som förmedlade informationen om de andra lä-

rarna och Martin tidigare. Dessa två lärare presenteras nedan. Intervjuer och observationer 

skedde när tillfälle gavs vilket kunde innebära att intervjuer ägde rum efter observationen eller 

tvärtom. 

 

Observation 

 

De ämnen som observerades var Ensemble och Estetisk Verksamhet. Anledningen till att just 

dessa ämnen valdes är att ämnena ger utrymme till både eget skapande och reproduktion av 

låtar. Samtidigt ger ämnena en ypperlig chans att vid samma tillfälle observera ett flertal ele-

ver, vilket ger forskaren en bild om interaktionen mellan elever i jämförelse med att observera 

individuella lektioner. Att observera elever med instrument i sina händer, i kontrast till mer 

teoretiska lektioner, gjorde det enklare att få ta del av elevernas uttryck. Observationerna kon-

centrerades till en vecka. I ämnet Ensemble observerades estetprogrammets samtliga tre års-

kurser och utöver det har en lektion i Estetisk verksamhet observerats. 
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Presentation av skola 1 

 

Skolan där observationen ägde rum är en gymnasieskola i en större stad i Mellansverige. Sko-

lan har ca 1500 elever och personalen består av ca 200 personer. Skolan profilerar sig bland 

annat genom att erbjuda fördjupad undervisning i musik. Språk har också en viktig roll på 

skolan. Eftersom observationen endast gjordes på skola 1 presenteras bara den. 

 

Intervju 

 

Vad gäller information om innehållet till de informerade lärarna skickade jag till skola 1 ut en 

e-post (bilaga 1) till de lärare jag ämnade intervjua och frågade om de kunde tänka sig att stäl-

la upp. I e-posten till lärarna på skola 1 angav jag att mitt arbete handlade om kreativitet, men 

specificerade inte innehållet mer än så. Till skola 2 bifogade jag några av de frågor jag tänkte 

ställa, så att lärarna där skulle ha tid att fundera över sina svar, vilket de bad om vid telefon-

kontakten. Intervjuerna ägde rum i oktober och november 2004 och platsen var på de berörda 

skolorna. Intervjuerna har dokumenterats med hjälp av bandspelare. 

Vid intervjuerna utgick jag från en halvstrukturerad intervjuguide (bilaga 2) vilken använ-

des vid samtliga intervjuer med endast ett fåtal variationer beroende på lärarens undervis-

ningsämnen. Beroende på svårigheten att i förväg veta vilken riktning intervjuerna skulle ta 

ville jag inte bestämma alla följdfrågor i förväg utan försökte istället att spinna vidare när nå-

got intressant dök upp. 

 

Presentation av de intervjuade lärarna 

 

Ivar är i 30-årsåldern, har grupplektioner i musikämnen samt enskild instrumentundervisning. 

 

Johan är i 40-årsåldern och har förutom grupp- och enskilda lektioner i musik samt ett annat 

ämne. 

 

Kalle är i 30-årsåldern och leder undervisning i grupplektioner i musikämnen och har också 

enskild instrumentundervisning. 
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Ludvig är i 50-årsåldern och grupplektioner i musikämnen samt enskild instrumentundervis-

ning. 

 

Martin är i 30-årsåldern och undervisar i musikämnen och individuella lektioner.  

 

Nina är i 30-årsåldern och undervisar i en rad olika musikämnen och har utöver det enskild 

instrumentundervisning. 

 

Olov är i 50-årsåldern och har en heltidstjänst som musiklärare. 

 

Kursplanernas syn på kreativitet 

 

Då jag valt att belysa kreativitet i ämnena ensemble och estetisk verksamhet är det intressant 

att se vad det står i kursplanerna angående kreativitet och skapande. (Bilaga 3) 

 

Kursplan Ensemble 

 

Kreativitet och skapande är inte de mest frekvent använda orden i kursplanen för ämnet en-

semble. I kursplanen för Ensemble A står under kriterierna för betyget mycket väl godkänd att 

eleven ska spela eller sjunga i olika typer av ensembler och genrer på ett varierat och kreativt 

sätt. Utöver det antyds kreativitet under de mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad 

kurs där det står att eleven skall kunna anpassa sitt musicerande i ensemblesammanhang. Pa-

ralleller kan dras från att anpassa till flexibilitet och vidare till kreativitet. I kursplanen för 

Ensemble B nämns inte kreativitet alls. Att kreativitet tas upp i relativt liten grad även i kurs-

planerna kan förklaras med vad som tidigare i uppsatsen togs upp om att kreativitet skall ses 

som en dimension av kunskapande (SOU 1992:94). 
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Kursplan Estetisk verksamhet 

 

”Eleven skall kunna reflektera över och diskutera sitt eget skapande” är ett mål som skall ha 

uppnåtts efter avslutad kurs. Dessutom nämns skapande och kreativitet i avdelningen för be-

tygskriterier, där det står att eleven för att erhålla betyget godkänd skall kunna beskriva och 

kommentera sitt eget skapande. För att få betyget väl godkänd skall eleven använda sina kun-

skaper inom något estetiskt uttrycksmedel på ett kreativt sätt i nya sammanhang och för ett 

mycket väl godkänd kan eleven använda något estetiskt uttrycksmedel på ett personligt och 

kreativt sätt. 

De betygskriterier som tagits upp är inte de enda som krävs för att erhålla de nämnda be-

tygen, jag har valt ut de formuleringar som är relevanta för studien. 
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RESULTAT OCH TOLKNING AV OBSERVATIONEN 

 

Som jag tidigare tagit upp visade det sig i de flesta fall vara svårt att avgöra vid vilka tillfällen 

något var kreativt. Nedan har jag istället valt att titta på intressanta situationer som är relevan-

ta för min frågeställning. 

 

Observation av årskurs 3 på Estetprogrammet  

 

På den observerade skolan gavs eleverna större utrymme ju längre de gått. Följande utdrag 

visar på hur några av lärarna lägger upp undervisningen för de elever som går i årskurs 3. De 

inblandade lärarna är Martin och Kalle tillsammans. 

 

Klassen håller för tillfället på med ett projekt som går ut på att skriva egna låtar. Tanken är att ele-
verna ska jobba i grupper om 2-3 personer och tillsammans skriva en låt som de sedan ska arrange-
ra och lära ut till sina kamrater. Lärarna vill förutom komponerandet även få med ett ensembleled-
ningsmoment. Lärarna talar om en grupprocess när jag frågar om syftet med projektet. 
 
Som inledning till detta projekt har eleverna i ensemblegrupper fått prova på att spela diverse olika 
stilar som de inte spelat tidigare. Eleverna har själva fått skriva upp olika musikstilar och efter det 
har ett demokratiskt val gjorts om vilka grupper som ska spela vilken stil. Lärarna har under tidiga-
re lektioner gjort teoretiska genomgångar av ackordföljder, form, användning av riff, tempo mm. 
Detta projekt kommer att ges lång tid och kommer att avslutas med en konsert. Lärarna poängterar 
att det är ett fritt skapande av låtar. 
 
I inledningen av lektionen handlar det mycket om vilka krav som gäller och inom vilka ramar ele-
verna skall arbeta. Några ska skriva en hiphoplåt och säger att de inte vet hur man skriver ner det-
ta. Lärarna säger då att de kan hjälpa till och att eleverna skall skriva en kompskiss som de kan 
lära ut. En annan elev frågar om hon får skriva en låt för enbart gitarr och sång, men lärarna har ett 
minimikrav på tre instrument. Detta krav motiverar de med att eleverna skall lära sig att skriva och 
arrangera för flera instrument. 

 

Det förberedande upplägget där eleverna får prova olika stilar och lärarnas introduktioner och 

genomgångar och analyser av låtar uttryck kan förstås via de fyra kunskapsformerna (färdig-

het, fakta, förståelse, förtrogenhet) och kan även relateras till Swanwicks och Tillmans ut-

vecklingsspiral. Kunskapsformerna involveras då även kunskapsbegreppen (musicerande, 

musiklyssnande, musikkunnande, musikskapande) samspelar för att mynna ut i det egna mu-

sikskapandet. Dock hoppar man i detta projekt över skapandet inom givna ramar då lärarna 

talar om ”fritt skapande av låtar”. Swanwicks och Tillmans modell kan jag finna paralleller 

till då eleverna först får arbeta med att behärska och imitera olika musikstilar både praktiskt 

och teoretiskt och därefter får eleverna skapa, dock inte inom samma genre som tidigare övats 
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på (även om det inte är förbjudet). Hur många som skapar inom samma genre som tidigare 

provats eller som använder de modeller lärarna visat kunde jag inte utläsa av observationen. 

Det skulle krävas observation under längre tid för att kunna svara på den frågan. 

 

 

Lärarna säger till eleverna att de som jobbar bra och lägger ner mycket energi på projektet, kom-
mer att få bra betyg och att det inte handlar om kvalitén på vad som skapas utan mer på engage-
mang. De betonar ett flertal gånger betyg som en huvudsaklig anledning till att lägga ner mycket 
tid på detta projekt. Vissa elever uttrycker att de inte är helt motiverade för att göra detta och när 
en elev hävdar att de inte bryr sig så mycket om betyg byter lärarna ståndpunkt och trycker på att 
detta är något eleverna kan lära sig av. I nästföljande mening säger lärarna att betyg är en bisak. 

 

Produkten och kvalitén på densamma är inte vad som betygssätts i detta projekt. Ej heller 

inom vilken genre eleverna väljer att skapa inom spelar in när betyget skall sättas. Enligt lä-

rarna handlar det istället om hur stort engagemang eleverna har. Eleverna skall lära sig av att 

skapa egen musik. För att dra en parallell till Vygotskij har lärarna har försett elever med erfa-

renheter vilka de sedan skall använda för att skapa. En intressant fråga som dessvärre faller 

utanför detta arbetes avgränsning är hur eleverna ser på projektet? 

 

Elevernas arbete är väldigt självständigt och lärarnas roll är att gå omkring och se så att eleverna 
jobbar och lärarna hjälper även till att inspirera eleverna. ”Går det bra?” är en vanlig fråga när lä-
rarna öppnar dörren till ett rum där eleverna sitter. Sällan kommer eleverna till lärarna och ber om 
hjälp, istället passar de på när lärarna tittar in. De lärarinsatser som observeras är bland annat när 
en grupp vill ha hjälp med att hitta ackord till sin låt och läraren sätter sig vid pianot och spelar 
några ackord. Eleverna säger ibland ”vad händer om…” och ”prova…”. Några vill ha hjälp med en 
text och lärarna ger något förslag men säger att eleverna skall prova själva. 
 
På grund av det stora antalet grupper hinner inte alla observeras, men här följer en uppräkning av 
vad för sorts låtar eleverna arbetar med. Bland annat skapas en slicklåt, en höstvisa, några håller på 
med en gitarrballad, någon tar med en gammal låt och fokuserar på att skriva en kompskiss, några 
håller på med hårdrocksriff och ett gäng sitter med akustiska gitarrer framför datorer. Dessutom 
har en kille ett flertal redan färdiga låtar med sig och vet inte vilken han ska välja. 

 

Några av eleverna tog med sig låtar som redan var färdiga till lektionen. Det kan i de fallen 

tyda på att de har inställningen om att skriva låtar inte är något man gör på kommando eller 

att skriva låtar gör man själv utanför skolan och man gör det utan att någon säger till en. Ele-

verna kan istället tillgodoräkna sig att de varit flitiga på sin fritid och göra andra saker under 

lektionstid. Eleverna kanske har synen att skapande inte kan institutionaliseras – då är det inte 

äkta. 

Lärarna verkar ha tagit fasta på att skapande bör ges tid och att det handlar om en process. 

Frågan är vilken process som tar vid när eleverna har med sig redan färdiga låtar? Jag kan 

tänka mig att det blir svårare för lärarna att betygsätta elevernas arbete när eleverna har med 

sig redan färdigt material. När materialet redan är färdigt visar det på att elevernas engage-
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mang utanför skolan, men det logiska är att det då betygen skall sättas mest handlar om vilket 

engagemang eleverna visat under lektionstid. Intressant är också att fundera över vilken roll 

lärarna har i detta projekt? Som jag såg det gick lärarna omkring och tittade så att eleverna 

jobbade och vid vissa tillfällen gav de förslag på saker som skulle kunna göras. Vid ett projekt 

som detta, verkar lärarna har störst roll i inledningen av projektet, där de ger föreläsningar och 

ger eleverna tillräckligt (?) med erfarenheter för att jobba själva. Men om lärarna vid sina 

rundvandringar upptäcker att någon/några elever inte har tillräckligt med erfarenheter, vad 

sker då? Vid mina observationer dök aldrig situationen upp, men den känns inte helt avlägsen.  

Kreativitet kontra ljudande exempel 

 

Gruppen som observeras är en del av Estetprogrammets åk 1. Ensemblelektionerna är nivåba-

serade och enligt läraren är detta den svagaste gruppen. Gruppen består av fem personer varav 

fyra tjejer och en kille. 

 

Lektionen inleds med att gruppen inklusive läraren träffas i ett mindre rum som används till en-
semblespel. Där delar läraren ut ackordpapper till eleverna, papperna har ackorddiagram för gitarr, 
bas och piano. Dessutom delar läraren ut ett papper med melodi, text och ackordanalys. Därefter 
frågar läraren om alla har hört låten ”Zombie”, komponerad av the Cranberries. Det visar sig att 
någon elev lektionen tidigare föreslagit just denna låt och nu har läraren tagit med sig den. Alla 
elever säger sig inte ha hört låten, läraren har med sig en inspelning som han sätter igång. En bit in 
i låten visar samtliga elever tecken på att de känner igen och har hört låten tidigare. 
 
När låten är igenomlyssnad förflyttar sig gruppen inklusive läraren till ett annat, nybyggt, ensemb-
lerum. Väl framme plockar eleverna fram instrument. Vem som ska spela vad har bestämts i för-
väg. Killen sätter sig vid trummorna, utöver det används två elgitarrer, bas och elpiano. När in-
strumenten plockats upp och kopplats in börjar eleverna spela de ackord som står på papperet med 
ackorddiagram. En av eleverna som spelar elgitarr (gitarrist 1) börjar planka en gitarrmelodi som 
hördes på inspelningen och som är ganska karakteristisk för låten. Gitarrist 2 börjar även hon att 
planka melodin, men hittar inte riktigt rätt. Då hjälper gitarrist 1 till och visar hur hon tror att me-
lodin är. Under tiden väljer läraren ett ljud som skall användas samt instruerar pianisten hur hon 
ska spela och medan läraren gör detta provar basisten och trummisen hur de ska spela plus lite an-
nat. 
 
När läraren instruerat pianisten färdigt riktar han sin uppmärksamhet mot de båda gitarristerna och 
tar beslut med dem om vem som skall spela hela tiden och vem som ska spela melodin samt ac-
kord i refrängen. När det bestämts [gitarrist 1 ska spela hela tiden] visar han melodin som står på 
papperet med ackordanalys, melodi och text för gitarrist 2. Melodin som står där stämmer inte rik-
tigt med vad som hördes på skivan och är noterad så att den klingar en oktav lägre på gitarr. Det 
verkar förvirra gitarrist 2 en aning och hon spelar istället melodin som den plankats av eleverna. 
Läraren bekräftar därefter med basisten och trummisen att de vet vad det ska spela. 
 
När dessa instruktioner är avklarade är det dags för den första genomkörningen av låten. Läraren 
räknar in och låten börjar men avbryts ganska direkt då han måste förklara att eleverna skall spela 
längre på varje ackord. Eleverna tolkar detta som att de ska spela långsammare, i vilket fall är alla 
överens om hur de ska spela och låten räknas in igen. Efter genomkörningen visar det sig att pia-
nisten inte riktigt hunnit med alla ackordbyten och läraren frågar då om hon vill gå och öva i ett 
annat rum, vilket hon gör. Läraren tar plats vid pianot och visar därefter gitarrist 1 en rytm som 
han tycker att hon ska spela och som liknar den som hördes på inspelningen. Det gitarrljud gitarrist 
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1 använder sig av påminner dock mer om gitarrljudet som används i refrängen på inspelningen och 
hon tycker inte att hennes kompfigur stämmer inspelningens. Hon provar dock rytmen som läraren 
instruerar och klarar av den utan problem. Vid resten av genomspelningarna använder hon sig av 
den rytm hon först använde [...]. 

 

I exemplet ovan får båda gitarristerna problem beroende på att lärarens instruktioner inte 

stämmer med den ljudande inspelningen. Både när det gäller melodin som skall spelas och hur 

kompet ska låta säger läraren en sak och inspelningen ”säger” något annat. Det skulle kunna 

vara så att eleverna kommit en bit i sin musikaliska utveckling och har de ljudande exemplen 

som förebild. I Swanwicks och Tillmans utvecklingsspiral finns imitation som andra steg och 

ett antagande kan vara att eleverna först måste bekräfta att de kan låta som sin förebild för att 

sen gå vidare mot nästa steg som handlar om ett mer fantasifullt uttryck. Intressant är också 

att se att gitarrist 1 väljer att kompa som på inspelningen trots att hon inte har några problem 

med att spela som läraren vill. I mina öron var den rytm som läraren visade aningen mer 

avancerad än inspelningens. 

 

Kreativitet vs. flexibilitet 

 

Personerna som observeras går andra året på estetiska programmet och för tillfället håller de 

på med ett konsertprojekt som är en samverkan mellan ämnena Musik och kommunikation 

och Ensemble. Temat för projektet är låtar från olika decennier – från sextiotal till nittiotal. 

Eleverna är själva ansvariga för presentation och aktiviteter mellan låtar, de ska också ordna 

kläder på egen hand. Konserten skall äga rum två veckor efter detta tillfälle. Gruppen består 

av sju personer: tre killar och fyra tjejer. Instrumenten är trummor, bas och gitarr instrument 

som killarna behärskar samt piano, sång: en solo och två kör tjejerna där tjejerna huserar. Lå-

ten som spelas är ”Material Girl” av Madonna. 

 

Körtjejerna kommer tillbaks efter en liten stund med ett gäng killar som ska medverka i låten och 
köra. Sångerskorna instruerar de nytillkomna killarna om när och hur de ska köra och när gruppens 
övriga medlemmar satt sig tillrätta vid sina respektive instrument körs låten igenom igen. När detta 
är gjort verkar alla överens om att det räcker med övning och killarna som körat drar sig mot dör-
ren. På vägen dit säger en av dem att de kan börja klappa när det blir break. De som hör håller med 
om detta och killarna lämnar rummet.  

 

När en elev säger att ”vi kan klappa när det blir break” är det närmaste jag under mina obser-

vationer kommit till att kunna säga att det just i denna stund skedde något kreativt. Exemplet 

visar också hur svårt det är att finna tillfällen som skulle kunna betraktas som kreativa. I de 
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flesta fall är de ganska odramatiska situationer som jag söker kreativiteten i. I ovan nämnda 

fall kommer uttalandet mest i förbigående och ingen gör någon stor affär av det. Gruppen som 

observerades hade också en ljudande förebild, men jag vet inte om handklapp är med i origi-

nalversionen. Jag har dessutom svårt för att avgöra om det skulle anses vara mindre kreativt 

om handklapp var med i den ljudande förebilden. Är elevens uttalande i så fall mer ett exem-

pel på initiativförmåga? Det kan också vara så att eleverna kommit längre i sin musikaliska 

utveckling och lärt sig att handklapp kan appliceras i de flesta låtar oberoende om det före-

kommer i originalversionen. I så fall skulle det i mina ögon peka mot flexibilitet och därmed 

hamna i kreativitetens gränsland. 

 

Kreativitet och påverkan 

 

Även denna observation följer andra årets estetelever. Det är samma konsertprojekt som togs 

upp i exemplet innan. Nu har samtliga elever och lärare har samlats för att spela igenom kon-

sertprogrammet för varandra. 

 

Programmets sista låt, vilken även kommer att vara sist på konserten, är ”När vi gräver guld i 
USA” och efter den spelats upp uppstår en diskussion om vad som ska hända under den sista låten. 
Förslag från både elever och lärare handlar om att alla ska vara med på något sätt. En kvinnlig lä-
rare tycker att alla ska vara med och sjunga stämmor på låten, men detta möter motstånd av en 
kvinnlig elev som inte tycker att det behövs några stämmor. Läraren hävdar då att det kan vara 
snyggt. Diskussionen fortsätter om hur en uppdelning mellan stämmorna skall ske – vilka ska 
sjunga vad? 

 

Frågan här är om eleven motsätter sig lärarens förslag på grund av det kräver mer jobb av 

eleven eller om hon inte tycker att stämmor passar just där. Att läraren inte lägger så stor vikt 

vid att fortsätta diskussionen med eleven kan bero på att det är den enda som motsätter sig 

eller att hon ofta motsätter sig förslag. Om man bortser från dessa förutsättningar verkar ele-

ven i detta fall inte få någon större chans att påverka hur resultatet skall bli. Om eleven inte 

får något gensvar för sitt förslag kan det innebära att hon mister förtroendet för sin chans att 

påverka nästa gång tillfälle ges. Om samma sak inträffar upprepade gånger kan det innebära 

att elevens tro på sin möjlighet att påverka genomgående minskar, för att se det i ett längre 

perspektiv. Om påverkan kan knytas till kreativitet och kreativitet knyts till glädje vilket Sun-

din hävdar kan det leda till att elevens glädje och lust att lära dämpas. Lärare har makt att be-

stämma när tillfälle ges för elevinflytande. Det är skillnad på att få lov att säga sin mening och 

att få vara med och bestämma. Det är också skillnad på att få sin mening sagd och att få sin 
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mening hörd. I ovanstående exempel verkar läraren redan bestämt sig för hur resultatet kom-

mer att bli. Jag kan inte veta om eleven kände att hon hade för mycket att göra och därför inte 

ville gå med på förslaget. Eleven gavs/tog inget utrymme för att motivera varför hon inte ville 

ha med stämmorna förutom att de inte behövdes. Det kan också handla om att stämmorna inte 

passade in i elevens musikaliska föreställning. 

 

Estetisk Verksamhet 

 

Deltagarna i Estetisk verksamhet kommer från flera olika program. Tidigare har de provat de 

vanligaste ackordinstrumenten och bytt runt på dem. Låtar de spelat är ”I Still haven´t found 

What I´m looking for” och ”Miss you”. För tillfället håller gruppen på med att spela blues. 

Lärarna har gått igenom formen och nu ska eleverna, som är indelade i grupper om fyra till 

sex personer, skriva egna ”bluesar” antingen med en egen melodi eller så har lärarna gjort 

färdiga melodier och då ska eleverna skriva egna texter till dessa. 

 

Gruppen består av två gitarrister, bas, trummor och sång. En medlem i gruppen har ansvarat för att 
skriva en text och melodi till deras blues. Denne textförfattare, som spelar trummor i denna upp-
sättning, instruerar sångaren hur han ska frasera. ”Lyssna på mig”, säger han. Detta håller de två 
på med en liten stund och samtidigt övar de övriga i gruppen på de saker de ska spela. Ibland dy-
ker andra välkända melodier upp, främst på gitarr. Gruppen kör igenom sin blues några gånger och 
textförfattaren hjälper sångaren mellan gångerna. Efter en stund (och en paus) sitter texten bättre 
och trummisen/textförfattaren berömmer sångaren. Han är också den som styr när låten ska starta 
och bestämmer vad som ska övas på. ”Vi kör introt.” Även sångaren säger till en av gitarristerna 
att han spelar bra, men gör ”den här” och nynnar på ett lick som ska vara med på ett bestämt ställe. 
Efter en stund uppstår en diskussion om texten. Gruppen är inte helt nöjd med sista frasen och för-
söker tillsammans komma fram till en annan textrad. 

 

Ofta under observationerna visade det sig att en person är drivande och tar mer utrymme än 

andra i gruppen. I den observerade gruppen får den som skrivit texten större handlingsutrym-

me just därför att han har åstadkommit det material som är utgångspunkten för repetitionsar-

betet. När grupper får arbeta självständigt kan det vara naturligt att en person tar befälet över 

gruppen. Denna persons kreativitet och platstagande tar mycket utrymme – skulle det kunna 

innebära att gruppens övriga deltagare inte får samma rum för kreativitet? Deras kreativitet får 

ge vika. En lärare skulle kunna delegera ordet och ge plats för samtligas kreativa behov. Dock 

kanske vissa behöver mer utrymme än andra och gruppen övriga deltagare kanske gärna läm-

nar plats åt textförfattaren. Till slut uppstår dock en diskussion inom gruppen gällande den 

sista frasen i en av verserna och här ges de deltagande chans att bidra med förslag, idéer och 

åsikter. Även om textförfattaren har ett konkret bevis för sin kreativitet då den är nedskriven 
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på ett papper, har gruppen övriga deltagare chans att vara kreativa i en annan form då de till-

sammans spelar låten. 
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RESULTAT OCH TOLKNING AV INTERVJUERNA 

 

Eftersom inte alla lärare var helt förberedda på vad intervjuerna skulle handla om, kändes det 

rättvist att först och sist i intervjun ställa nästan identiska frågor rörande synen på kreativitet. 

Anledningen till att jag gjorde så var att de jag intervjuade under intervjun hunnit tala sig fram 

till vilken syn de egentligen har på kreativitet. 

 

Lärarnas svar 

 

Lärarnas syn på begreppet 

 

När jag bad lärarna formulera en definition av begreppet kreativitet, var den första reaktionen 

i de flesta fall ett: ”oj, vilken svår fråga...”, vilket kan relateras till uppsatsens inledande re-

flektion över svårigheten att definiera begreppet. Flertalet av de intervjuade talar om att krea-

tivitet handlar om att skapa. Som lärare Martin uttrycker det: 

 

Kreativitet, det är att skapa i någon form. Det betyder kanske inte att man behöver skapa något nytt 
utan det kan också vara något nytt man återskapar också.  

 

I nyss nämnda citat ser Martin det som kreativt att återskapa ett stycke musik. Musik försvin-

ner när den inte spelas och återskapas på nytt när någon uppför den igen. Med denna syn kan 

man påstå att all musik som spelas är en kreativ akt och det spelar ingen roll om den utförs på 

samma sätt som föregående uppförande. Med denna syn skulle även musiken som uppstår vid 

uppspelningar av cd, minidisc mm kunna ses som kreativ, då musiken försvinner och kommer 

igen vid nästa uppspelning. Skillnaden är att det i det ena fallet är en person som utför musi-

cerandet och en maskin i det andra. Svårigheten är att se maskiner som kreativa, kreativiteten 

skulle ligga i det mänskliga. 

Förutom att just nyskapande kan ses som kreativt kan man även finna kreativitet i återska-

pande på olika sätt. Nina använder även hon ordet skapa när hon definierar begreppet: 

 

Allmänt? Kreativitet är skaparlusten. Lusten att uttrycka på annat sätt än att bara säga: "Så här 
känner jag": Man känner något så starkt att man vill göra något mer än att bara känna det. Det är 
kreativitet. 
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Vid en analys av Ninas svar skulle man kunna utläsa att hon anser att kreativitet ligger i ut-

trycket. Det kreativa ligger i att förmedla något, att visa en känsla. Det är svårt att relatera det 

här uttalandet till någon av den forskning som togs upp i bakgrunden. Barnes påstående om 

att människan i skapandet kommer i kontakt med sina egna tankar och känslor för något ligger 

nära till hands. På något sätt verkar det ändå som att Ninas uttalande och Barnes står lite mot 

varandra då jag i min tolkning av Barnes finner att man märker vad man tycker och känner i 

samband med skapandet medan man i Ninas fall har kommit på vad man känner och tycker 

innan man uttrycker det. 

I vissa fall behöver den intervjuade en vandring i mindre tankekedjor, som i intervjun med 

Kalle även den leder fram till ordet skapande: 

 

Jag tänker, liksom ensemble, på spelglädje, ger uttryck för mycket kreativitet. Det är något som 
kommer inifrån, tycker jag. Glädje, oftast. Skapande. Då kan man ju skapa på olika sätt då. Om det 
är för stunden, i en ensemblelektion, när man spelar. Skapande är ju, som jag tänker, väldigt närbe-
släktat. 

 

Paralleller kan här dras till Sundins påstående om att kreativitet förknippas med glädje. Det 

skulle kunna handla om att uttryck och när en person ger någonting inifrån resulterar i glädje. 

Kalle är också inne på samma spår som Martin när han talar om att skapa för stunden, när 

man spelar. Det är inte helt lätt att avgöra om Kalle menar att kreativitet för stunden innebär 

samma som Martin menar med återskapande och att musiken försvinner och skapas igen eller 

om Kalle talar om improvisation. Kalle talar senare i intervjun om att: 

 
Man som lärare är kreativ och skapar tillsammans med ensemblen. Man improviserar på en 
låt, lär sig skapa musik med lite friare ramar. 

 

Detta uttalande pekar aningen mot att det tidigare uttalandet handlar om improvisation. Han 

talar också om musik som har friare ramar vilket borde peka mot att viss musik ger friare 

spelutrymme. Anledningen till att Kalle relaterar till ensemble kan vara att jag i min uppsats 

har valt att fokusera främst på det ämnet och då lärarna oftast har flera ämnen har jag vid in-

tervjuerna bett dem att utgå från ensemble eller estetisk verksamhet. 

Det finns även andra sätt att se på kreativitet. Kreativitet skulle kunna handla om det ut-

rymme individen har att regera över inom musiken. Ludvig talar om att kreativitet handlar om 

att bidra med något. 

 

Man får inflytande över och möjlighet att påverka ett resultat i musik, att påverka ett stycke eller 
en låt. [...] bidra med något, även om det är något litet.  
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Uttalandet skulle också kunna pekar mot någon form av flexibilitet. Att påverka ett resultat 

kan innebära att man får inflytande över exempelvis formen på en låt, hur trummorna ska spe-

la på sticket mm. Men det kan också handla om att få spela sin egen del av låten på det sätt 

man vill. Gitarristen får spela som han/hon själv tycker det ska låta (även om förhoppningsvis 

demokrati råder och eleverna anpassar sitt spel efter majoritetens åsikt), man får ge av sitt 

eget uttryck. 

 

Kreativitetens syfte 

 

Lärarna bör ha ett syfte och mål med att arbeta med sina elever. Att arbeta med kreativitet kan 

vara ett syfte i sig eller ett hjälpmedel för att nå något annat. Martin anser om detta: 

 

Vad det ger eleverna att vara kreativ? Det är att de kan utvecklas som människor och som musiker 
också naturligtvis – att få vara kreativ i det man gör och så... 

 

I skapandet växer människan, vilket går i samma led som Molanders syn om människan som 

en framåtskridande varelse som utvecklas med sina egna frågeställningar och mål. Också Vy-

gotskijs teorier passar in här med tanke på att han talar om att bygga vidare med hjälp av de 

erfarenheter man tillägnar sig. En tolkning kan vara att människan växer då den använder sina 

erfarenheter. Martin är ett exempel på detta: 

 

För att eleven ska gå framåt och de ska känna att de ska kunna titta tillbaka och säga att det här har 
jag faktiskt skapat. 

 

Eleverna använder de erfarenheter de tillägnat sig för att göra något nytt och när de gjort nå-

got nytt kan de vända sig om och iaktta de nya erfarenheter de bildat. Även möjligheten att 

påverka är enligt Ludvig ett viktigt syfte: 

 

Jag tror att det är nödvändigt för att de [eleverna] ska tycka att det är roligt. Det verkar som att de 
tycker att det är roligt. De trivs här på skolan. De har möjlighet att påverka och det man har att bi-
dra med går att utveckla och får effekt. 

 

Nödvändigheten att elever får vara med att påverka verkar vara ett steg vidare från sambandet 

mellan kreativitet och känsla av glädje. Elevernas möjlighet att få påverka kan skänka till-

fredsställelse och det motsatta scenariot skulle kunna dämpa elevernas lust att bidra. En annan 

anledning kan vara att musik inte har något syfte utan kreativitet. Som Kalle säger: 
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I musiken är det själva livsnerven, själva meningen med musicerandet. Kreativiteten och glädjen 
och uttrycket, det är ju det som är intressant för en lyssnare och ger mersmak. 

 

Det är ett påstående som pekar mot att det även är viktigt för dem som lyssnar på musiken 

påverkas av kreativitet – att även publiken får ut något av kreativitet. 

 

Kreativitet i relation till musikalisk färdighetsnivå 

 

Enligt Vygotskij använder människan de erfarenheter hon tillägnat sig för att göra något nytt. 

För att överföra denna syn till musikämnet innebär det att lärarna skall förse eleverna med 

erfarenheter, praktiska och teoretiska för att eleverna med dem ska kunna göra något nytt och 

på så sätt utveckla sin kreativitet. Dock kan jag tänka mig att om eleven tillägnat sig kunska-

per genom lyssning och då krävs det viss färdighetsövning innan eleven kan använda sina 

erfarenheter kreativt. Kalle talar om skillnader i kreativitet beroende på musikalisk kunskaps-

nivå: 

 

Det behöver det inte göra, men det är lätt att det blir så. Det är klart att om man ligger på en noll-
nivå då har man ju en viss inkörssträcka innan man över huvudtaget lärt sig att lyssna. Att skapa 
och improvisera är ju svårt om man inte lärt sig att lyssna. Det är ju en grundsten om man tänker 
toner och rytmer. 

 

Min tanke från början var att jag skulle jämföra skillnad i kreativitet mellan estetisk verksam-

het och ensemble, men de två lärare som hade de båda ämnena hade aldrig haft estetisk verk-

samhet tidigare. När jag ställde frågan om en jämförelse svarade Kalle på följande vis:  

 

Svårt att säga. Jag har aldrig haft estetisk verksamhet förut så jag har inget att jämföra med egent-
ligen. Självklart är det på olika nivåer för de flesta...majoriteten av dem vi har i estetisk verksam-
het är nybörjare, har kanske testat lite kompinstrument förut någon gång, men är jättesugna och 
jätteglada att de fått musik. Medan då musikerna som jag har, som går estet, där har alla förkun-
skaper. Jag tror inte att det är någon, eller det är ingen som inte haft intresse och spelat mycket in-
nan. Så de har ju en annan mognad. 

 

Med tanke på att det finns ett flertal nybörjare i estetisk verksamhet kan det vara så att det 

mesta kommer att handla om att öva upp färdigheter på instrument. Olov stryker under att 

estetisk verksamhet är en grundkurs. ”Man ska få lite hjälp att orientera sig i konstens värld.” 

På skolan Olov undervisar, kan eleverna välja mellan musik, bild och ibland drama. Samtliga 

av dem som intervjuats poängterar att det i första skedet handlar om färdighetsträning, dock 



 30 

mest för att eleverna ska kunna uttrycka det de vill. Samtliga intervjuade använder begrepp 

som verktyg, grundstenar och byggstenar, vilket indikerar att det viktigaste i början av under-

visning är färdighetsträning. Exempelvis Ivar: 

 

Det är klart att det är lättare om man kan verktygen, spelmässigt, så att man kan tolka sin känsla, 
men egentligen tror jag inte det har någon betydelse för kreativiteten. 

 

Uttalandet visar på en syn där kreativitet lever sitt eget liv men inte kommer till uttryck om 

inte färdigheterna finns där. Kreativiteten finns där ändå. Ninas uttalande pekar mot kreativi-

tet som en egen byggsten som läggs på efter ett tag: 

 

Ja, till viss del [skiljer sig kreativt uttryck beroende på färdighetsnivå] om man tänker, för när de 
[eleverna] inte har byggstenarna så behöver de ju få dem. Då kanske merparten av tiden går åt till 
att jobba med det.[...] Men sen rent musikaliskt vad gäller solande och så, så får de ju mer och mer 
utrymme för att jobba kreativt själva ju längre de har kommit. 

 

Martin är inne på att det även i färdighetsträningen finns kreativa moment. Martin talar om att 

det finns olika former av kreativitet. Vissa moment som i det här fallet teknikövning och not-

läsning innefattar även de kreativa moment i olika former. Som han definierar det:  

 

Man kan ju säga att det inte är musikaliskt kreativt, men det kanske är kreativt för musklerna att 
lära sig det.[...] Det är ju kreativt att lära sig noter också på ett sätt. Man gör ju något som man inte 
gjort förut – man skapar en kunskap. 

 

Detta kan jämföras med Ivars uttalande om notläsning och kreativitet: 

 

Det är svårt att lyfta ur det [kreativa] ur det musikaliska. Sen kan det vara att man kan spela bra ef-
ter noter, det kanske man inte behöver vara särskilt kreativ för att göra. 

 

Jag kunde under intervjun inte utläsa Ivars syn angående kreativitet och själva inlärningen av 

noter. Han talar här egentligen om en annan sak. Han kan mena att själva inlärningen av att 

spela efter noter är kreativt, men när man sedan spelar efter noter är det inte kreativt.  

Tillfällen utan kreativitet 

 

Vissa av de intervjuade lärarna har förmedlat en syn på kreativitet som innebär att allt som har 

med musik att göra är kreativt, och i de fall detta förmedlats kommer den logiska följdfrågan 

att handla om det finns tillfällen då kreativitet inte existerar. Nina säger: 
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Det finns ju stenar, byggstenar man måste lära sig för att musicera, men jag tror att man tjänar 
mycket på som lärare att plocka in kreativiteten även i det, för den dan musik blir helt utan kreati-
vitet då finns ju knappt musik. [...] När det bara blir studerande eller teoretiserande så tycker jag att 
man tappar så mycket med musiken så att det inte är lika mycket värt längre och jag tror att anled-
ningen till att elever väljer att gå musik är att de känner att "Jamen, jag är en kreativ person, jag 
har det där i mig, jag vill uttrycka". Jag tror att man hela tiden måste vara rädd för att ta bort det ur 
skolan, det måste finnas med på teorin och på gehöret och när de lär sig de första ackorden på gi-
tarren. När det bara är byggstenar också så måste det finnas där. 
 
Intervjuare: Tror du att man kan ta bort kreativitet? 
 
Nina: Mm, om man bara gör saker som "Det här ska du kunna, det här ska du lära dig". 

 

Det dyker upp vissa motsättningar mellan detta uttalande och Ivars påstående om att det inte 

är kreativt att spela efter noter, men att lära sig noter är kreativt. Även när Martin talar om att 

skapa en kunskap när man lär sig noter skiljer sig från Ninas ovanstående uttalande. Ninas 

uttalande styrker ytterligare bilden av hennes syn på kreativitet som en byggsten som läggs på 

efter ett tag, när eleven är mogen för det. Min tolkning är att läraren i detta fall har en ganska 

vid syn på begreppet och anpassar den definitionen beroende på i vilket sammanhang ordet 

används. Jämför med Ninas svar vid frågan om definitionen av kreativitet:  

 

Kreativitet är skaparlusten. Lusten att uttrycka på annat sätt än att bara säga: "Så här känner jag": 
Man känner något så starkt att man vill göra något mer än att bara känna det. Det är kreativitet.  

 

I det föregående citatet talar Nina om att kreativiteten måste finnas även när man jobbar med 

byggstenar vilket går emot vad jag utläste i det tidigare uttalandet (under föregående rubrik) 

där det verkade som att kreativitet jobbar man med för sig när byggstenarna är på plats. Även 

andra lärare hade svårt att vara konsekventa i sin definition av begreppet. Exempelvis Martin 

inledde ett flertal av sina svar med frasen: ”Det beror på vad man lägger in i begreppet.” Det 

var intressant att lyssna på Martins svar då han oftast förklarade vad det var som var kreativt i 

de situationer han talade om. Ivar och Ludvig kom i sina intervjuer efterhand på att de i viss 

mån sade emot sig själva. 
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Arbete med kreativitet 

 

Det finns olika sätt att se på hur det går att öva och utveckla sin kreativitet. Ett sätt är att krea-

tivitet ses som ett område som går att öva på på samma sätt som teknikövning och musiklyss-

nande och liknande. Ett annat synsätt är att man övar kreativitet hela tiden oberoende om man 

fokuserar på det. Ludvig anser följande: 

 

Det tror jag att man kan göra...egentligen tror jag att man kan göra det på ett ganska strukturerat 
sätt. [...] Att man gör saker inom givna ramar, från början väldigt små ramar. [...] Jag tror att man 
måste ha de där ramarna snäva till en början så att man vågar och tycker att det är överkomligt. 

 

Ludvigs upplägg med små ramar och mycket strukturerat till en början är en metod som skulle 

kunna överföras till andra områden, som exempelvis teknikövning, där ett sätt att utvecklas är 

att bryta ner svåra passager till mindre segment att öva på och senare utöka segmenten. En 

metod som går ut på att ge eleven mer utrymme ju mer den kan. Metoden ses i de flesta inter-

vjuer men endast Ludvig har uttryckt ett så pass metodiskt övande av kreativitet. Märk väl att 

Ludvig säger att man kan arbeta med kreativitet på ett strukturerat sätt – inte att han gör på det 

sättet. Kreativa handlingar kan också handla om mod. Det kan ha att göra med att kasta sig ut 

i något okänt som även om det är svårt att säga att det blir rätt eller fel innebär ett osäkerhets-

moment. Även Kalle är inne på att mycket handlar om att ge eleverna modet att vara kreativa: 

 

Det kan ju handla om att man väljer en låt där man vet att "här kommer vi att improvisera myck-
et." Då styr man ju det för att eleverna ska känna kreativitet. Men sen är det ju inte säkert att de 
gör det bara därför, utan de känner att "Det här är jobbigt, och pinsamt". Men man får ju försöka 
att skapa en avslappnad miljö, stämning som gör att det känns enkelt, man kan säga till dem att...så 
det inte ska kännas alltför presterande för dem, att "ni bara får spela på tre toner" och "ni får för-
ändra rytmen istället" eller göra det på en nivå som känns bra för dem, att de kan känna att det blir 
kreativt på något sätt utan att ångesten kommer. Det är lätt att man som lärare känner att man vill 
skapa medan eleverna känner...att de kan tycka att det kanske blir pinsamt att improvisera för sina 
kompisar för de känner sig inte så duktiga på sina instrument de sitter vid, eller de inte känner var-
andra så bra än. 

 

Kalle är här inne på att styra lektioner för att elever ska känna kreativitet. I detta fall talar han 

om att improvisera och att lära sig mönster för det. Jag vet inte om hans syn på kreativitet är 

likadan som hans syn på improvisation vilken innebär att börja med små hjälpmedel för att 

sedan gå vidare. Om så är fallet är hans syn liknande den Ludvig har även om Ludvig förkla-

rar något mer strukturerat i sitt exempel. Tidigare i texten funderade jag på om Kalle menade 

att kreativitet som synonymt med improvisation. Ovanstående exempel verkar ytterligare peka 

åt det hållet. Kalle säger: 
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Både och...dels ingår det ju i kursplanen det här med skapande, så det är ju ett mål i sig samtidigt 
som det naturligt finns med i den formen av undervisning som krävs om man har ämnet ensemble 
eller estetisk verksamhet. 

 

Kreativitet finns naturligt undervisningen i ämnena ensemble och estetisk verksamhet. För att 

påminna om vad som står i kursplanen: Skapande nämns enbart i målen för estetisk verksam-

het. Övriga gånger skapande och kreativitet nämns, står det under betygskriterierna.  Det skul-

le peka mot att det ligger hos eleverna att hitta någon form av kreativitet. Ivar säger följande 

om möjligheterna att öva kreativitet: 

 

Det gäller väl att använda sin fantasi, öva på att producera, att sola. Jag kan inte komma på något 
bra sätt att öva det på mer än att det ingår ändå i all musik. Vad man än gör så övar man sin kreati-
vitet. 

 

Detta uttalande fångar in den motsättning i synen på kreativitet som finns hos många. Dels att 

man utvecklar sin kreativitet vad man än gör i musik, dels att kreativitet övar man när man 

använder sin fantasi i improvisation. 

 

Kreativitet och återskapande 

 

Martin svarar på frågan om det i gymnasieskolan mest handlar om att återskapa musik:  

 

Ja, mest handlar det om reproduktion. Att lära sig vissa stilar eller vissa tekniska saker att komma 
vidare med. På det sättet är det återskapande. Kanske om man pratar om improvisation så är det 
kanske mer kreativt på det sättet att man skapar för stunden – improviserar. Men om man säger en-
semblemässigt är det mest reproduktion det handlar om. Man spelar låtar i olika genrer och i olika 
konstellationer. [...] Men man kan ju vara kreativ i en tolkning så att man inte gör låten så som den 
är på skivan utan man får bara ackorden och melodin så gör man något eget av den. 

 

Här talar Martin om improvisation som att skapa för stunden, vilket är intressant att jämföra 

med vad han tidigare sa om att skapa något på nytt, igen. Martin anser att man också måste ha 

klart för sig att allt inte kan handla om att läraren ska hitta kreativa moment i allt de gör. Se-

nare i intervjun dyker det upp att det i undervisningen ibland handlar om att ge eleverna reper-

toarkännedom: 

 

Det handlar ju också om att få lite repertoarkännedom, som jag tänker då. Som elgitarrist måste 
man ha spelat ”Smoke on the water” för att få godkänt. Det är en sån klassisk låt och det är en så 
typisk elgitarrlåt. 
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Även när det gäller att skapa repertoarkännedom kan det finnas kreativa moment. Elever kan 

skapa repertoarkännedom genom att lyssna på förebilder och att ta efter och plocka ut saker 

genom att lyssna. Martin uttrycker att det ligger kreativitet även i att kunna lyssna: 

 

Det är klart, det är en form av kreativitet det också – att kunna få till när man lyssnar på hur något 
låter och försöker få till det som det låter på skivan. Det är ju en form av kreativitet det också – att 
kunna höra hur det är och förstå det och kunna få ut det i sina egna fingrar och sin egen gitarr. 

 

Jämför med Martins uttalande om att det finns kreativitet i att lyssna och sedan få ut det i 

fingrarna med Kalles tidigare uttalande om att eleverna måste lära sig att lyssna. Kalle talade 

om att det finns en viss inkörningssträcka och att man först måste lära sig att lyssna, vilket 

inte går emot Martins uttalande. Detta kan ses som ett ytterligare tecken på att lärarna anser 

att elever måste lära sig att lyssna på eller aktivt höra musik. Att kunna höra något och senare 

få ut det i sina egna fingrar är som jag ser det en del av färdighetsskapandet. Dock bör man ha 

kommit en bit i sin musikaliska utveckling för att kunna känna igen och förstå de fraser som 

ska ut i fingrarna. Färdighetsskapandet eller hanteringsfasen, för att anknyta till Swanwick 

och Tillman, går här vidare i nästa steg som kallas imitation och Martin säger här att kreativi-

tet finns även i de tidiga stegen av utvecklingsspiralen. Ivar säger på frågan om var det kreati-

va i återskapande av musik ligger: 

 

På något sätt är man ju kreativ även om man spelar en cover eller om man skapar ny musik. Det är 
ju trots allt en individ som spelar. [...] Man måste ju ändå forma det man gör även om man härmar. 

 

Uttalandet indikerar att kreativitet ligger i tolkningen och oavsett på vilken nivå den som spe-

lar befinner sig så blir det en tolkning. För att hårdra uttalandet kan man med detta synsätt 

hävda att kreativitet finns på alla nivåer och är inte något som dyker upp efter ett tag. Även 

om Ivar antagligen inte är bekant med Swanwicks och Tillmans begreppsapparat kan man 

ändå förstå att Ivar anser att i imitationen finns kreativitet.  

Kreativitet och genre 

 

För eleverna verkar det enligt lärarna vara enklare att hitta kreativitet inom afrogenren, då de 

flesta elever är mer bekanta med den. Några anser att vissa stilar ger mer utrymme för kreati-

vitet, medan andra inte håller med om det. Alla håller dock med om att kreativitet kan finnas i 

alla genrer, men de kräver olika kunskaper. Kalle säger: 
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Ja, men om man tänker blues eller jazz, eller om man tänker en bluesstandard, en tolva till exem-
pel, så är den ju väldigt öppen och man kan hitta på en egen text...det är väldigt enkelt att göra nå-
gonting. Det är en form som många känner till och som man lätt kan lära ut. Självklart ger det sto-
ra möjligheter att improvisera både på instrument och sång, med text eller alltihop på en gång. Det 
är ju svårare om man kör en cover, en schlager eller något som man vet hur det ska vara och det är 
klart att det inte blir på samma sätt där även om man kan waila eller köra ett gitarrsolo. 

 

Att spela inom en viss genre kan innebära att musikern låser sig inom speciella ramar, man får 

inte göra vad som helst för att något ska klassas exempelvis som en schlager. Det kan också 

lämpa sig väl för lärare som vill börja en utvecklingsprocess att ha ganska strikta ramar men 

ändå med ganska fritt innehåll vilket även visat sig under observationen av estetisk verksam-

het där blues förekom. Ludvig har en tanke om genrer: 

 

En föreställning är ju att om man skulle släppa alla genrer och göra någonting någonstans där det 
finns friare former så skulle det öka kreativiteten. Det känns ju som att en dansbandslåt inte ger de 
möjligheterna. [...] Att våga släppa det här och göra något annat borde ge frihet, tycker jag. 

 

Att släppa alla genrer skulle vara intressant, men en fråga som dyker upp är om det går att helt 

bryta sig loss från genrer. Det mesta jag lärt mig hittills kan placeras i olika genrer och är inte 

det jag skapar en produkt av vad jag tidigare lärt mig? Dock kan det vara en intressant process 

– att försöka bryta sig loss från traditionella genrer och se vart man hamnar. 

 

Nina är den som avviker från de andras svar, och uttrycker en uppfattning som kan relateras 

till Swanwicks och Tillmans utvecklingsspiral. Frågan jag ställde handlar om hur kreativitet 

och genrer hör ihop. Nina svarar: 

 

Nej, mer med färdigheten, faktiskt, om de kan vara kreativa i sitt musicerande liksom med solande 
och så, så har det mera med färdigheten att göra än vad det har att göra med genre. Ju tryggare de 
är ju mer vågar de också vara kreativa.  

 

Det skulle kunna vara så att ju längre man kommit i sin musikaliska utveckling, desto friare i 

sitt uttryck kan man vara, oberoende av genre. Detta väcker frågan om genre och färdigheter. 

Ser spiralen likadan ut om man skulle lära sig en ny genre? Ju mer allmänt musikaliska fär-

digheter man har, ju enklare borde det vara att spela olika genrer. Betyder detta också att om 

en person har mer tekniska kunskaper kan han/hon också göra mer oberoende av genre? En 

syn där kreativitet växer samtidigt med andra kunskaper skulle kunna peka mot en skola där 

tekniska kunskaper prioriteras. Om kreativitet ändå kommer på köpet, varför skall elever trä-

nas i det? 
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Skillnader beroende på kön 

 

Om man tittar på Bjurströms & Wennhalls studie, som togs upp i bakgrunden, där tusen per-

soner mellan 16-25 år intervjuades om sina musikintressen, kommer det fram att 20 % av 

både killar och tjejer spelade ett instrument, samtidigt som dubbelt så många tjejer (20 %) 

jämfört med killar (10 %) sjöng regelbundet. Detta i kombination med Swanwicks och Till-

mans utvecklingsspiral borde innebära att det finns skillnader i det kreativa uttrycket mellan 

killar och tjejer. Då tjejer sjunger mer regelbundet borde de ha tagit sig längre i spiralen och 

kanske hamnat på en annan nivå än killarna och därmed uttrycker sig på ett annat sätt. 

De personer jag har frågat om skillnader i kreativitet beroende på kön har i de flesta fall 

sagt att det inte beror på kön utan på individen. Som Martin uttrycker det: 

 

Inte som jag har sett. [...] Jag tror att då är det mer skillnad mellan person och person, men inte 
mellan killar och tjejer. 

 

Jag kan inte säga att de personer jag intervjuat inte vågar hävda skillnader beroende på kön, 

kanske beror det mer på att man inte ska förutsätta skillnader. Det kan också handla om att det 

finns skillnader på vilken social grupp en person tillhör lika mycket som kön. Nina uttrycker 

en skillnad: 

 

Ja, det kan vara så att...eller så är det skillnad mellan...eller flexibiliteten är olika mellan tjejer och 
killar. Jag upplever tjejer som mer flexibla än killar men det kan också ha med hur pass självsäkra 
de är. [...] Jag har upplevt det så nu i en etta i ensemble att killarna frågar hur det ska vara, medan 
tjejerna är mer öppna för hur vi gör. 

 

Detta är ett av de få uttalanden som påvisar en skillnad mellan killar och tjejer, men av ex-

emplet med ettan som nämns i citatet är det svårt att dra några generella slutsatser. Exemplet i 

citatet antyder att killarna i högre grad ägnar sig åt att efterlikna en förebild medan tjejerna 

anser att läraren är den som ska säga hur det ska vara. Frågan är om det med hjälp av Swan-

wicks och Tillmans utvecklingsspiral går att se vilka som kommit längst i sin musikaliska 

utveckling? Är det pojkarna när de strävar efter att efterlikna en ljudande förebild eller är det 

flickorna när de rådfrågar en lärare, vilken kan ses som en annan form av förebild? Det kan 

också handla om att de olika könen har olika sociala strategier för att nå samma mål. Olov 

talar också om skillnader som mest handlar om självförtroendet: 

 

Jag tror inte att de [tjejer/killar] är bättre eller sämre på att vara kreativa. Det är mer hur mycket 
man tror på sig själv. 
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Uttalandet speglar den skillnad som även Vesterlund märkte gällande tron på den egna förmå-

gan och det resultat som produceras. Killar har lättare för att säga att deras produkt är bra och 

duger medan tjejer oftare visar motsatsen. 

Kreativitet, flexibilitet och initiativrikedom 

 

I några av intervjuerna diskuterades hur kreativiteten under lektionerna uttryckte sig och i ett 

par fall dök exempel upp som var svåra att avgöra om de handlade om kreativitet eller om de 

låg närmare att kallas flexibilitet. Följande citat speglar inte uttalat elevers kreativitet. Johan 

skulle lika gärna kunna syfta på lärarnas flexibilitet, om det är de som bestämmer vem som 

ska spela vad, inte bara vilket instrument utan också vilken roll instrumentet ska ha i gruppen. 

 

Ja, det finns nyskapande moment, mycket på grund av det att om man tar en låt...det är inte säkert 
att det är den sättningen vi har och om det här riffet är viktigt så måste kanske något annat instru-
ment spela det i stället. 

 

När jag får detta svar drar jag paralleller till flexibilitet. Då säger Johan: 

 

Ja, just i det fallet så är det ju det. 
 

När jag valde att använda nyskapande i mina frågeställningar hade jag själv tänkt mig ordet 

som sammansatt av orden ny och skapande. Den definitionen har jag inte förmedlat och Johan 

verkar i exemplet ovan uppfattat ordet nyskapande som synonymt med innovativt. Om man 

skulle ställa upp kreativitet och flexibilitet som ändar på en graderad skala och man med ett 

kryss skulle visa var ovanstående exempel hamnar skulle det i mitt fall hamna närmare flexi-

bilitet än kreativitet. Det kan vara svårt att hålla isär begreppen flexibel och initiativrik. Inte 

för att de är synonyma med varandra utan att det kan vara svårt att se ett av dem utan att se det 

andra. Vid ett uttalande som ”Vi gör så här istället” kan man tolka in båda begreppen. Men att 

en person inte tar mycket initiativ behöver inte betyda att personen inte är kreativ eller flexi-

bel. Som Nina säger: 

 

Ja, de hör ihop [kreativ och initiativrik] och det är svårare att se kreativiteten hos en människa som 
är osäker. [...] Det blir ju lätt så att man tänker i första anblicken att en initiativrikmänniska verkar 
kreativ, men så behöver det inte vara. 

 



 38 

SAMMANFATTNING AV OBSERVATION OCH INTERVJU 

 

Vid intervjuerna hade jag ingen tanke på att det skulle finnas olika sorters kreativitet, men de 

svar lärarna gav tolkar jag som att det rör sig om organiserad kreativitet, som kan beskrivas 

som den kreativitet lärarna siktar efter vid planerande av lektioner. Inte någon gång dök det 

upp svar som jag kunde tolka till den oorganiserade kreativitet som kan visa sig som fritt spe-

lande mellan låtar eller när läraren instruerar en annan elev. 

Eleverna som gick estetprogrammets årskurs 3 arbetade med ett projekt som handlade om 

eget skapande. Projektet inleddes med att lärarna lät eleverna prova att spela diverse genrer 

samt höll föreläsningar som ansågs lämpliga inför projektet. När projektet startats intog lärar-

na en mer handledande roll än de hade i inledningsskedet. 

Arbete med kreativitet handlar också om att man ska hjälpa eleverna att våga vara kreati-

va. Kalle talar i intervjun om att det kan vara jobbigt att skapa, eleverna kan få prestations-

ångest och då kan det enligt honom underlätta om eleverna får skapa inom givna ramar, hans 

exempel är tre toner till en början. I det ovan nämnda projekt talas det inte om några egentliga 

ramar. Förutom minsta antalet instrument nämns inte hur långa låtarna skall vara eller vilken 

form som skall användas. Det kan vara så att eleverna kommit så pass långt att de inte får nå-

gon prestationsångest, vilket också kan hänga ihop med att eleverna det tredje året känner 

varandra ganska bra jämfört med tidigare årskurser. Om en elev skulle fastna på grund av 

prestationsångest kan jag tänka mig att lärarna ger vissa ramar som eleverna får skapa inom 

även om det inte syntes under observationen. 

Under observationen visade elever tecken på att vilja imitera ljudande exempel, framför 

lärarens instruktioner. 

De flesta intervjuade lärare ser paralleller till skapande när de talar om kreativitet, men 

skiljer oftast inte på nyskapande och återskapande. Syftet med kreativitet är enligt lärarna 

antingen att det hjälper eleverna att växa eller att kreativitet är själva meningen med musik – 

dess livsnerv, och det som gör musik glädjefyllt. Som en lärare uttryckte det: ”Man får vara 

med och påverka resultatet. Man får sätta sitt avtryck”. 

De flesta intervjuade anser att eleverna inte är mindre kreativa när de inte behärskar något 

instrument, det handlar istället om att eleverna utan färdigheter inte kan uttrycka känslor eller 

vad de menar överhuvudtaget. Lärarna anser också att kreativitet finns hos alla elever, men är 

lättare att se hos dem som tar mer initiativ.  
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Samtliga lärare verkar vara eniga om att eleverna bör ges större kreativt utrymme ju läng-

re de kommit i sin musikaliska utveckling. Dock skiljer sig åsikterna om hur och om man kan 

öva kreativitet. Ivar säger att kreativitet övas hela tiden oberoende av vad man gör. Ludvig 

säger att eleverna blir friare ju längre de kommer musikaliskt, men anser ändå att kreativitet 

kan övas mycket strukturerat. Flera andra håller med om att det säkert går att göra, men har 

inga klara exempel och då drar jag slutsatsen att de inte medvetet övar elevernas kreativitet 

och därför känner att detta är det enda sättet att svara. Ludvig säger inte att han gör på det 

viset utan säger att han skulle kunna göra så. Det skulle med tanke på hans tidigare uttalanden 

om hur eleverna blir friare ju längre de kommit musikaliskt, påvisa att han anser att kreativite-

ten övas konstant ju mer verktyg eleverna förses med. Nina verkar ha en väldigt stadiebaserad 

syn på musik och kreativitet då hon säger att man måste jobba med baskunskaper först, och att 

kreativiteten kommer i nästa steg. En viss inkonsekvens visar sig dock i lärarnas svar. 

De flesta intervjuade lärarna är överens om att det finns kreativitet i tolkandet av musik. 

Vissa påstår att så fort man tar en ton oberoende av var i sin musikaliska utveckling man be-

finner sig gör en tolkning vilket i sin tur skulle innebära att man är kreativ hela tiden. Andra 

verkar säga att man inte tolkar hela tiden exempelvis vid inlärning av teknik. Då träder istället 

en annan form av kreativitet in då man i det skedet utvecklar ny kunskap. 

Lärarna anser att olika moment är kreativa medan andra inte är det. Vilka moment som 

anses kreativa skiljer sig mellan lärarna. Ett uttalande som antyder att inlärning av noter är 

kreativt och att sedan spela efter noter inte är kreativt medan det i tolkandet finns kreativitet 

visar att synen på begreppet är väldigt tvetydig.  

Skillnader mellan killar och tjejer verkar mest handla om hur mycket man tror på sig själv 

och det resultat man presterar. Lärarna håller annars en ganska låg profil vad gäller att påstå 

skillnader mellan könen. Vissa skillnader kan finnas i attityden till materialet och hur man ska 

hantera det. 
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DISKUSSION 

 

Lärarnas syn 

 

När man påstår att det kreativa ligger i tolkandet och att alla människor så fort de tar en ton 

gör en tolkning, innebär det att allt framförande av musik innefattar kreativitet oavsett vilken 

musikalisk nivå personen befinner sig på. Övande av kreativitet skulle då kunna handla om att 

utveckla uttrycket. Att lyssna på musik och på olika uttryck och tolkningar skulle kunna vara 

ett sätt att vidga sina vyer inom det området. 

För att överföra en del av den syn som lärarna förmedlat på musik och kreativitet till bild-

ämnet kan man kanske påstå att allt man ritar eller målar osv. utvecklar kreativiteten hos den 

som utför arbetet. Stämmer också jämförelsen om att kreativiteten uppstår samtidigt som man 

drar ett streck? 

Som citatet från Skolverket på sidan 8 säger så anser man att förståelseinriktad kunskap 

innebär olika former av personligt tolkande av musik, och förståelse och tolkning av musik 

kan ses som meningsskapande och processartad kunskap. 

Jag tyckte mig under observationen kunna utläsa att lärarna verkade ha en processartad 

syn på kreativitet, vilket syntes tydligast när jag följde projektet som togs upp i resultatet av 

observationen. Under intervjuerna har lärare talat om att eleverna skulle titta tillbaka och se 

vad de skapat, vilket tyder på en produktartad syn på begreppet, men det skulle också kunna 

handla om att eleverna vänder sig om och ser vilken väg de vandrat, vilket pekar mer mot ett 

processinriktat tänkande. Andra tecken på en processartad syn är att när eleverna släpps friare 

ju längre de kommit i utbildningen. Det borde visa på en processinriktad syn på kreativitet, 

särskilt om lärarna inte bedömer de resultat eleverna presterar för att kunna släppa elevernas 

tyglar. 

En annan jämförelse som kan göras med bildämnet angående musikens återskapande är 

om man i bildämnet ägnar sig åt att måla av tavlor som redan gjorts? Som jag förstår det kan 

man ägna sig åt stilstudier för att tillägna sig en teknik, men ofta porträtterar man kanske 

samma motiv, i samma stil, men på sitt sätt. Det verkar i vilket fall inte vara så att man målar 

av varandras tavlor och försöker hamna så nära originalet som möjligt. Man kanske målar av 

en liknande skål med frukt, men jag har svårt att tänka mig att man målar av tavlan förestäl-

lande en skål med frukt. Att förmedla samma motiv som en given förebild har gjort, men på 
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sitt eget vis skulle vara intressant att överföra till musikämnet. Kanske behövs till en början 

viss stilstudie, men efter det kan utbildningen handla om att skapa egna motiv. Inom bild kan 

man avbilda det man ser, men att avbilda det man hört är svårare då ljud försvinner medan 

motiv ofta består en längre tid. Dock finns det trots allt inre bilder och minnen av det som 

syntes och hördes, vilka kan återskapas. 

 

Två former av kreativitet 

 
Det utkristalliserade sig under arbetets gång att lärarnas svar antydde att de talade om två oli-

ka former av kreativitet. Dels en som kommer ju mer färdigheter man tillägnar sig och som 

kan kallas det egna/personliga uttrycket, och dels en som kan definieras som skolning i ska-

pande, improvisation och komposition. Det verkade som att lärarna inte skiljer på de båda 

varianterna, utan talar om dem som en enda. Dessa två former var något som visade sig i arbe-

tets analysfas och det visar hur svårt det är att höra att man egentligen talar om två olika for-

mer av kreativitet. Det är dock ganska förståeligt då man inte vanligtvis analyserar sig själv. 

När jag diskuterat några av de svar jag fått från de intervjuade lärarna angående deras de-

finition av begreppet kreativitet med mina studentkollegor har de reagerat när de fått höra svar 

som att ”kreativitet är att kunna påverka resultatet” eller ”kreativitet är spelglädje”. Det kan 

vara svårt att förstå vad som menas med citaten när de är tagna ur sitt sammanhang. Att när 

lärarna menat att kreativitet i återskapande av musik ligger i tolkningen av stycket och i tolk-

ningen ligger spelglädjen samt att tolkningen är den chans man som utförare har att påverka 

resultatet, är inte självklart. När jag märkte mina kamraters reaktioner kom jag samtidigt ihåg 

vilken syn jag själv hade på ordet kreativitet när jag började min undersökning – finns det 

egentligen något som är kreativt? Jag kom underfund med hur min syn har kommit att föränd-

ras under arbetets gång och att lärarnas svar kommit att påverka mig. 

 

Killar och tjejer 

 

Att jag inte kunde påvisa någon skillnad i kreativitet mellan killar och tjejer betyder inte att 

det inte finns någon. Resultatet från Bjurströms och Wennhalls studie applicerat på Swan-

wicks och Tillmans utvecklingsspiral indikerar att tjejer borde ha kommit längre i sin musika-

liska utveckling. Frågan är om arbetet ska handla om att få tjejer att ge större utlopp för sina 

kreativa sidor? Det känns som att det är lätt att ta för givet att tjejer behöver mer hjälp med att 
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ta för sig än killar och att ingen energi behöver läggas på det området när det gäller killar. Det 

är enkelt att kalla det politiskt korrekt att säga att skillnader mer handlar om skillnader mellan 

individer än om vilket kön någon tillhör, och att man drar sig för att säga att  skillnader beror 

på kön, men man ska inte bortse från att det kan handla om individen. En annan fråga är hur 

man ska förhålla sig till skillnader i kreativitet mellan killar och tjejer, om det kan styrkas? 

Skillnaden som antytts i intervjuerna verkar mest handla om tron på sig själv och svaret borde 

kunna finnas i att öka självförtroendet hos de personer som behöver det. Det kan finnas möj-

ligheter att i kreativiteten finna vägar till en större tro på sig själv. 

 

Läroplan och lärarnas svar 

 

Läroplanens definition, där kreativitet verkar handla om att kunna se saker på ett nytt sätt och 

att hitta nya infallsvinklar på gamla tankefigurer, återspeglas inte i de intervjuade lärarnas 

svar. Det verkar som att lärarna förmedlat en personlig definition av begreppet och inte haft 

läroplanens definition i tanken när de svarade. Kanske skulle jag ha bett om en definition ut-

ifrån deras roll som lärare, skulle då de svar jag mottagit vara aningen annorlunda? Jag tog för 

givet att de intervjuade svarade med utgångspunkt i en yrkesroll, men efterhand har det slagit 

mig att de kan ha svarat utifrån ett personligt perspektiv. Lärarna har kanske ett förhållnings-

sätt som enligt läroplanen kan ses som kreativt, men deras personliga definition av begreppet 

är något annat och det var den versionen de gav mig. I några fall berättade lärarna efter inter-

vjuerna att de tyckte att det var bra att få fundera över vad begreppet egentligen betyder och 

hur de använder det. Denna fundering kan betyda att de under intervjun började reflektera 

över begreppet utifrån ett nytt perspektiv. 

Kreativitet, innebär enligt läroplanen, att se saker på ett nytt sätt och att hitta nya infalls-

vinklar på gamla tankefigurer. Lärare som ska få elever att förhålla sig kreativt till en notbild 

och ett givet material i form av ljudande inspelningar kan få problem. Blir det kreativt om 

man spelar ett klassiskt stycke med elgitarr? För den enskilde som aldrig gjort det kan det ses 

som ett kreativt moment, men om det har gjorts tidigare? Skall man då låta alla elever spela 

genrer med okonventionell sättning? Har man då lyckats få tag på kreativiteten? Mitt svar är 

nej. Kreativitet, som enligt Nationalencyklopedin definieras som att frambringa, antyder att 

det är något som skall hittas hos individen – något skall tas fram. I mina ögon kan det inte 

kallas kreativt om det är något som läggs på någon annan som när en lärare säger: ”spela så 
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här”. Detta trots att eleven inte har spelat på det viset tidigare. Det kan vara på väg åt att väcka 

en kreativ tanke, men eleven måste finna det nya i sig själv. 

Behövs då en klar definition av kreativitet för att kunna skapa medvetenhet om vad och 

hur man kan utveckla kreativitet? Är det hållbart att alla har en personlig tolkning av begrep-

pet som går att anpassa till vad som krävs för tillfället? 

 

Kursplan 

 

Kreativitet finns naturligt som lärarna ser det i undervisningen i ämnena ensemble och estetisk 

verksamhet. I kursplanen nämns skapande endast i målen för estetisk verksamhet och inte alls 

i målen för kursplanen i ensemble. Övriga gånger skapande och kreativitet nämns, står det 

under betygskriterierna vilket pekar mot att det ligger hos eleverna att utveckla och hitta nå-

gon form av kreativitet. Det är lärarnas uppgift att avgöra om eleverna utvecklat någon form 

av kreativitet. Lärarna skall hjälpa eleverna att nå kreativiteten, visa vägen, men det största 

ansvaret att finna den verkar ligga hos eleverna. 

 

Kunskapande 

 

Kreativitet skall som läroplanen ser det ses som en dimension av kunskapandet. Skolan skall 

inte se kreativitet som en särskild förmåga som skall utvecklas. Detta strider mot en syn på 

kreativitet som ett eget övningsområde. Läroplanens påstående visar på ett förhållningssätt 

och en attityd till kunskapandet, och inte hur man skall utveckla kreativiteten på bäst sätt. 

Kreativitet skall inte ses som en särskild del av kunskapandet, utan som en del av en helhet av 

utbildandet. 

Vygotskijs syn på kreativitet verkar handla om att lägga ihop de erfarenheter människan 

tillägnat sig för att skapa nytt. Erfarenhet plus erfarenhet är lika med en ny produkt vilket ökar 

kunskapen. Kreativiteten kan då ligga i själva adderandet. Lärarna som intervjuats verkar 

förmedla en syn där alla erfarenheter läggs i ett kärl och däri expanderar kreativiteten ju mer 

erfarenheter som läggs i kärlet. De brister jag ser i lärarnas syn är att i ett större perspektiv kan 

lärarens roll bli att förse eleverna med erfarenheter så sköter kreativiteten och adderandet sig 

själv. Att själva adderandet är en sak att öva på har inte tydligt framgått av de svar jag fått vid 

intervjuerna. Läroplanens syn är mer som en bit lera där kreativitet ingår i kunskapandet vil-
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ken kan liknas vid att lerbiten blir större ju mer kunskapande äger rum. En skillnad mellan 

Vygotskij och lärarnas syn är bland annat att lärarnas definition av kreativitet också innefattar 

tolkandet och ju mer erfarenheter eller exempelvis hur mycket du hört ger dig fler alternativ 

att välja mellan vid framförande av musik. Tolkandet återfinns inte i Vygotskijs syn på kreati-

vitet. 

 

Konsekvenser för undervisningen/ämnet 

 

Lärarna förmedlar en väldigt vid tolkning av begreppet kreativitet i intervjuerna. Definitionen 

av begreppet kreativitet anpassas till det som för tillfället passar bäst. Från att inledningsvis 

haft en syn som där jag undrade om det egentligen finns något som kan räknas som kreativt, 

har jag märkt att jag influerats av alla de jag intervjuat och verkar nu, om jag använder lärar-

nas definitioner, kan hitta kreativitet i de flesta situationer. 

Ett synsätt där allt man gör inom musik utvecklar kreativiteten skulle hårdraget kunna in-

nebära att lärarens roll blir att låta eleverna spela vad som helst utan särskilt fokus på att öva 

kreativiteten. Då skulle kreativitetens särdrag kunna ignoreras och all undervisning skulle 

kunna inrikta sig på att öva musik. Om det inte spelar någon roll vad man gör på grund av att 

allt man gör utvecklar kreativitet och lärarens roll endast är att förse eleven med erfarenheter, 

då dessa är vad som används till kreativa moment, skulle man tappa ett moment som kreativt 

arbete. Eleverna skulle själva kunna arbeta kreativt utan att egentligen bli medvetna om vad 

ett sådant arbete innebär. Min tro är att elever måste få öva sig att arbeta med de erfarenheter 

de tillägnat sig för att utveckla ny kunskap och därigenom skapa sig en förståelse för vad kre-

ativt arbete handlar om. Eleverna bör skaffa sig erfarenheter om hur man jobbar kreativt.  

 Även när lärarna uttalar en ganska vid syn på begreppet och där definitionen anpassas till 

vad man för tillfället talar om pekar mot att kreativitet som övningsområde inte är unikt och 

behöver tänkas igenom och planeras. Kreativitet kommer in i undervisningen utan att lärarna 

medvetet behöver tänka på det. 

Läroplanen strävar efter att kreativitet skall genomsyra hela arbetet i skolan. Redan i pla-

neringsfasen av arbetet skall ett kreativt förhållningssätt finnas med. Om kreativitet ses som 

något som sköter sig själv och om lärare inte tar med ett kreativt förhållningssätt i planerings-

arbetet blir resultatet att kreativiteten kommer som ett tilläggsmoment senare i arbetet. Detta 

medför att läroplanens vision om arbetet i skolan går förlorat samt att det som för människan 

enligt Vygotskij och Molander skall hjälpa till att driva oss framåt, istället blir påtvingat. 



 45 

Dämpas kreativiteten och glädjen när eleverna inte får chans att påverka? Skall och kan 

kreativitet förekomma hela tiden? Enligt läroplanen skall det förekomma hela tiden. Om ele-

verna inte får vara med och påverka vilket resultat som skall uppnås, vad innebär det för krea-

tiviteten och glädjen? Kan det få konsekvensen att läraren kommer till glädjelösa klassrum? 

Finns det situationer där är det bäst om eleverna inte får vara med och påverka det resultat 

som man skall nå fram till? När läraren säger: ”spela så här”, säger han/hon indirekt åt en elev 

att inte tolka på sitt sätt och då utför eleven istället lärarens tolkning eller tolkar det så som 

han/hon tror att läraren vill. I det fallet förmedlar inte läraren ett kreativt förhållningssätt, vil-

ket läroplanen har som mål. 

Efter att ha gjort observationer under undervisningen och hört alla uttalanden och har jag 

kunnat dra slutsatsen att det vanligaste synsättet är att kreativiteten kommer efter en tillräcklig 

utveckling av hantverkskunnandet. Då blir det intressant att fundera över vad som kan hända 

om man inleder med att skapa och vara kreativ och nästa steg är att öva färdigheter? De fär-

digheter man tillägnar sig i början av utforskandet av instrument bidrar också till att man lär 

sig olika ramar inom vilka man för sitt musikaliska skapande. Om man börjar skapa utan att 

ha praktiskt lärt sig de mönster inom vilka musiken vanligen rör sig, kan jag tänka mig att det 

blir ett intressant resultat. För visst skulle man väl kunna gestalta en känsla som sorg utan att 

veta hur man tar ett mollackord? Det skulle istället handla mer om hur man spelar och inte 

vilka toner man klistrar ihop. Man kan dra en parallell till ämnet bild, kan man inte där gestal-

ta känslor utan att vara mästerlig i sitt utförande och klara sig med att använda de kunskaper 

man har? Ett alternativ skulle vara att utgå från vad eleverna hittar på och i det resultatet fin-

ner trådar till de mönster man vanligtvis använder sig av inom musikvärlden. Bygga teorin på 

elevernas kreativitet. Beroende på att målet med utbildningsverksamheten i ett estetprogram 

ofta är att kunna gå vidare till högre utbildningar inom musik kommer det att krävas utbild-

ning inom vissa ramar då dessa krävs vid inträdesprov och liknande, men en del av utbild-

ningen skulle kunna ha sin grund i elevernas skapande utan att behöva sätta upp musikaliska 

ramar. Människan utsätts dock för väldigt mycket musik och man kan ifrågasätta om vi inte 

redan är inne i givna mönster trots att vi inte är skolade i musik eller på papperet har tillräck-

ligt med kunskaper för att vara medvetna om det? 
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Förutsättningar för kreativitet 

 

Hur ska man göra för att nå kreativiteten? Förutsättningarna verkar handla om att ge eleverna 

tillräckligt med praktiska kunskaper för att kunna nå kreativitet. För att följa Swanwick och 

Tillman kan det innebära att eleverna ska bli så duktiga på sina instrument så att de inte behö-

ver fundera över var de ska sätta sina fingrar – de vet hur det kommer att låta. Med andra ord 

betyder det att i ett inledande steg ge dem tillräckliga motoriska färdigheter. Samtidigt måste 

eleverna få teoretiska färdigheter i form av kunskaper om genrer och karakteristiska drag 

inom dessa. När eleverna fått tillräckliga kunskaper praktiskt och teoretiskt kan nästa steg 

handla om att nå en meta-kognitiv nivå. På den meta-kognitiva nivån har eleven möjlighet att 

bryta sig fri från konventioner inom genrer och finna något ”nytt”. 

 

Framtida forskning 

 

Att titta på elevernas syn på kreativitet skulle vara ett självklart komplement till denna upp-

sats. Att jämföra de svar lärarna i denna studie gett med vad eleverna har för åsikt om ämnet. 

En framtida studie skulle kunna använda liknande frågor som användes till denna för att titta 

på likheter och skillnader i lärares och elevers syn på begreppet. 

Framtida forskning skulle kunna handla om att tränga djupare in i om det finns någon 

skillnad i kreativitet mellan killar och tjejer i förhållande till hur mycket kunskaper de tilläg-

nar sig. Om tjejer sjunger regelbundet oftare än killar borde det innebära enligt Swanwicks 

och Tillmans utvecklingsspiral att tjejer skulle hinna längre i spiralen än killarna och därför ha 

större möjligheter att uttrycka sin kreativitet. Studien behöver inte handla om genusskillnader, 

en möjlighet är att fokusera studien på färdigheternas roll för kreativa möjligheter. En möjlig 

vinkling är kreativitet i förhållande till självförtroende. 

Under arbetets gång och i synnerhet under observationsdelen fick jag ta del av ett projekt 

som skulle vara intressant att följa från början till slut. Projektet som handlade om eget ska-

pande inleddes med att elever fick prova att spela låtar i för dem ovana genrer. Därefter höll 

lärarna lektioner och genomgångar i hur låtar är uppbyggda för att eleverna efteråt skulle 

kunna jobba självständigt. Att följa detta projekt från början för att se hur eleverna förhåller 

sig till de inledande delarna och hur lärares och elevers roller förändras under arbetets olika 
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skeden skulle vara intressant att se. Att se hur elever arbetar gällande skapande. En annan 

fråga är vilken funktion lärarnas inledande arbete fyller? Hur och på vilket sätt använder ele-

verna de kunskaper de tillägnat sig under projektets inledande arbete? Har eleverna redan när 

projektet startas tillräckligt med erfarenheter för att skriva låtar och skulle då det begynnande 

arbetet kunna se ut på ett annat sätt? 
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Bilaga 1 - E-post 

 

E-post skickat till lärare på skola 1 

 

Hej! 

 

Vi talades vid på telefon i onsdags och bestämde att 

jag skulle höra av mig via mail för att bestämma tid 

för intervju och observationstillfällen på er skola.  

 

Det jag skulle vilja göra är att under en veckas tid, 

väldigt koncentrerat, följa med på ensemblelektioner 

och i samband med dem ställa några frågor till elever. 

Utöver det skulle jag vilja göra en individuell 

intervju med dig.  

 

Jag skulle även vilja titta på estetisk verksamhet och 

kommer att kontakta de ansvariga lärarna. 

På telefon lät det som att vecka 42 var en bra vecka, 

och den passar mig bäst. Hoppas att det går bra. 

 

Mvh 

 

Thomas Fredriksson 

 

Hej! 

 

Jag är student på Musikhögskolan i Örebro och läser denna 

termin C-kursen i Musikpedagogik. I kursen ingår det att 

skriva en uppsats och för att kunna göra det skulle jag 

behöva din hjälp. 
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Under vecka 42 kommer jag att vara på [Din skola] för att 

göra observationer under ensemblelektioner samt på este-

tisk verksamhet. För att få in ytterligare material har 

jag valt att även göra intervjuer med lärare och jag skul-

le vilja göra en intervju med Dig någon gång under tiden 

jag är där. Ämnet jag skriver om är kreativitet och det är 

alltså det intervjun kommer att handla om. Jag kommer att 

söka upp dig någon gång under veckan för att se om vi kan 

hitta en tid som passar dig. 

 

Mvh 

 

Thomas Fredriksson 
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E-post skickat till lärare på skola 2     

 

Hej! 

 

Jag mailade dig för en vecka sedan för att få 

bekräftat att jag kan göra lite observationer och 

intervjuer med dig och [Din kollega] under vecka 41, men 

jag 

har inte fått något svar. 

 

Jag kan inte dyka upp under morgondagen (måndag) 

beroende på musikhögskolans invigningsvecka, men 

kommer att ringa till er för att se om jag kan dyka 

upp under tisdagen och senare i veckan. 

 

Mvh 

 

Thomas Fredriksson 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

       

Vilken syn har lärarna på kreativitet, hur definierar de begreppet?  

 

Vilken funktion kan kreativitet ha i undervisningen i musikämnet i gymnasieskolan?  

 

Hur arbetar lärarna med kreativitet och vilka effekter anser de att arbetet får för eleverna?  

 

Finns det möjlighet och utrymme? 

 

Handlar kreativitet i gymnasieskolan mest om återskapande av nedtecknad musik, vilka 

nyskapande moment dyker upp? Var ligger kreativiteten i återskapande av musik? 

 

Reflektera över samband mellan kreativitet, flexibilitet och initiativ. 

 

Skiljer sig hur stor kreativ möjlighet eleverna har beroende på vilken musikalisk kunskapsni-

vå de ligger? 

 

Reflektera över vad som står om kreativitet och skapande i Lpf 94 inte enbart gäller musik-

ämnet utan skall ingå i samtliga ämnen. 

 

Är skillnader beroende på kön relevant? Killar skapar beats oskolade, tjejer melodier skolade.  

 

Handlar inte om kvalitén på det som skapas, utan det är själva skapandet som är relevant. Ej 

heller spelar genren, inom vilken musiken som skapas kan kategoriseras, någon roll. Är krea-

tivitet enklare inom vissa genrer? 

 

Vid vilka tillfällen finns ingen kreativitet? 
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Bilaga 3 - Kursplaner 

       

MU1201 - Ensemble A 
100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:90 

 

Mål 

 

Mål för kursen 

 

Kursen skall ge grundläggande instrumentala eller vokala färdigheter i ensemblespel eller 

sång. Kursen skall också stimulera samspels- och samarbetsförmåga inom en ensemble samt 

ge grundläggande kunskaper om repertoar och stilarter. Därutöver skall kursen vara inriktad 

mot olika genrer eller ensembleformer.  

 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

 

Eleven skall 

kunna anpassa sitt musicerande i ensemblesammanhang 

 

kunna musicera tillsammans med andra och i övrigt kunna samarbeta vid musikutövning 

 

ha kännedom om olika ensembleformer eller olika genrer. 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Betygskriterier 

 

Kriterier för betyget Godkänd 

 

Eleven anpassar sitt eget musicerande till den övriga ensemblen. 

Eleven deltar i ensemblespel eller sång, är förberedd och genomför uppgifterna i ensemble-

sammanhang.  

Eleven beskriver och ger exempel på olika ensembletyper eller genrer.  
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Kriterier för betyget Väl godkänd 

 

Eleven samarbetar musikaliskt med den övriga ensemblen och tar ansvar för sitt arbete.  

Eleven musicerar, bedömer resultatet och förstår sin egen roll i ensemblen.  

Eleven redogör för olika ensembleformer inom olika genrer.  

 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 

 

Eleven spelar eller sjunger i olika typer av ensembler och genrer på ett varierat och kreativt 

sätt. 

Eleven tar egna initiativ och analyserar vid problem orsakerna och föreslår förbättringar.  
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MU1202 - Ensemble B 
100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:90 

 

Mål 

 

Mål för kursen 

 

Kursen skall ge fördjupade kunskaper om ensemblespel eller sång. Kursen skall även ge för-

djupade kunskaper om repertoar och stilarter. Kursen skall vara inriktad mot olika genrer eller 

ensembleformer samt stimulera till fortsatt musikutövande. 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

 

Eleven skall 

kunna analysera och reflektera över sitt musicerande i ensemblesammanhang 

 

kunna instudera en repertoar 

 

kunna analysera den musikaliska helheten i ensemblesituationer. 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Betygskriterier 

 

Kriterier för betyget Godkänd 

 

Eleven spelar eller sjunger i olika ensemblesammanhang och ger exempel på faktorer som 

påverkar det egna och ensemblens musicerande.  

Eleven studerar in en repertoar tillsammans med den övriga ensemblen.  

 

Kriterier för betyget Väl godkänd 

 

Eleven spelar eller sjunger och redogör relativt självständigt för repertoar och stilarter inom 

olika områden och genrer.  
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Eleven bedömer sitt eget och övriga ensemblens musicerande.  

 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 

 

Eleven analyserar den musikaliska helheten i olika ensemblesammanhang och ger vid behov 

förslag på förbättringar. 

Eleven knyter samman sina teoretiska kunskaper med egna erfarenheter och utnyttjar detta för 

att ta egna initiativ och ge förslag på repertoar.  
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ESV1201 - Estetisk verksamhet 
50 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:10 

    

Mål 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  

 

Eleven skall 

kunna uttrycka tankar eller idéer med något estetiskt uttrycksmedel 

 

kunna reflektera över och diskutera sitt eget skapande 

 

ha kunskap om olika konstnärliga uttryck och företeelser 

 

kunna se anknytningen mellan estetisk verksamhet och den egna studieinriktningen. 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Betygskriterier 

 

Kriterier för betyget Godkänd 

 

Eleven ger exempel på olika konstnärliga uttryck och företeelser. 

Eleven använder något estetiskt uttrycksmedel för att gestalta en idé eller en tanke. 

Eleven beskriver och kommenterar sitt eget skapande. 

 

 

Kriterier för betyget Väl godkänd 

 

Eleven diskuterar och tolkar olika konstnärliga uttryck och företeelser. 

Eleven använder sina kunskaper inom något estetiskt uttrycksmedel på ett kreativt sätt i nya 

sammanhang. 

Eleven värderar sitt eget skapande. 
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Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 

 

Eleven använder något estetiskt uttrycksmedel på ett personligt och kreativt sätt. 

Eleven diskuterar, granskar kritiskt och bedömer resultatet av sitt eget arbete. 

Eleven motiverar val av uttryckssätt och dess betydelse för slutresultatet. 


